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Föreläggande vid vite att efterleva 
tillståndsvillkor om effektnivå för den 
fullständiga multiplexsignalen vid 
användning av ljudrundradiosändare 

Saken 

Föreläggande vid vite enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK); användning av ljudrundradiosändare i strid med 
gällande tillståndsvillkor 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Bauer Media AB att senast den 
16 december 2016 se till att den fullständiga multiplexsignalens effekt inte 
överstiger referensnivån 0 dBr enligt gällande villkor i tillstånd nr 541491. 
Föreläggandet avser följande sändare.  

· Nacka/Forum Nacka 101,9 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 104,3 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 105,1 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 106,7 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 107,5 MHz 

Föreläggandet förenas med vite om 375 000 (trehundrasjuttiofemtusen) kronor. 

Föreläggandet gäller enligt 8 kap. 22 § LEK omedelbart.  
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Bakgrund 

Enligt 3 kap. 1 § LEK krävs det tillstånd för att använda radiosändare i Sverige. 
PTS planerar och fördelar radiofrekvenserna i Sverige. Innan PTS utfärdar 
tillstånd att använda radiosändare utförs frekvensplanering som bl.a. utgår från 
internationell harmonisering och koordinering, hänsyn till annan 
radioanvändning samt tillståndshavarens önskemål. De villkor som förenas med 
tillstånden är nödvändiga för att undvika skadlig störning och säkerställa 
effektiv frekvensanvändning. Tillståndsvillkor för sändare för ljudrundradio 
utformas bland annat utifrån de koncessionsområden som har fastställts av 
Myndigheten för press, radio och tv enligt radio- och tv-lagen (2010:696). PTS 
utövar tillsyn över att gällande tillståndsvillkor följs. 

Bauer Media AB har tillstånd (nr 541491) att använda radiosändare för 
utsändning av ljudrundradio i band II (FM-sändningar) i Stockholm enligt 
följande. 

· Nacka/Forum Nacka 101,9 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 104,3 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 105,1 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 106,7 MHz 

· Nacka/Forum Nacka 107,5 MHz 

Tillståndet har förenats med bl.a. följande villkor. Den fullständiga 
multiplexsignalens effekt får inte överstiga referensnivån 0 dBr så som den 
definieras enligt Rec. ITU-R BS. 412-9 sektion 2.5.1.  

För att de skyddsförhållanden som används vid frekvensplaneringen ska kunna 
efterföljas måste kravet på den fullständiga multiplexsignalens effekt följas av 
tillståndshavaren. Om multiplexsignalens effekt överstiger högsta tillåtna nivå 
kan skadlig störning uppkomma på annan radioanvändning, bl.a. mottagning av 
andra rundradiosändningar samt luftfartsnavigering och 
luftfartskommunikation.   

PTS tillsyn 

PTS utförde den 12 september 2016 tillsyn över rundradiosändningar i 
Nackaområdet. PTS mätningar utvisade att sändningar från de ovan redovisade 
radiosändarna överskrider nivån på den fullständiga multiplexsignalens effekt 
enligt gällande tillståndsvillkor. PTS underrättade den 5 oktober 2016 Bauer 
Media om att myndigheten misstänker att Bauer Media har använt radiosändare 
i strid med tillståndsvillkoren i tillstånd nr 541491.  
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Bauer Media yttrade sig den 12 oktober 2016 över PTS underrättelse och 
anförde bl.a. följande. Den fullständiga multiplexsignalens effekt är en viktig 
fråga för hela radiobranschen. Bauer Media önskar att PTS återupptar tidigare 
diskussioner med branschen angående ljud- och spektrumkvalitet. Bauer Media 
menar vidare att tillståndsvillkoren påverkar lyssningsupplevelsen negativt.  

PTS har den 14 oktober 2016 utfört mätningar och konstaterat att 
utsändningarna inte uppfyller tillståndsvillkorens krav på den fullständiga 
multiplexsignalens effekt. PTS har utfört ytterligare mätningar den 2 november 
2016. Dessa mätningar visar att samma förhållande fortsatt föreligger. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 3 kap. 1 § LEK krävs tillstånd för att här i landet eller på ett svensk 
fartyg eller luftfartyg utomlands få använda radiosändare. Ett tillstånd att 
använda radiosändare ska avse rätt att använda en viss radiosändare eller att 
använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. 

Av 3 kap. 11 § första stycket LEK följer att tillstånd att använda radiosändare 
får förenas med villkor, till exempel gällande tekniska krav och annat som krävs 
för att säkerställa ett faktiskt och effektivt frekvensutnyttjande. Av 3 kap. 11 a § 
LEK följer att ett tillstånd får förenas med villkor utöver det som sägs i 3 kap. 
11 § LEK gällande antennens och i övrigt radiosändarens beskaffenhet.  

Av 7 kap. 4 § LEK framgår att om tillsynsmyndigheten finner skäl att misstänka 
att den som bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de 
beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen, eller inte använder en radiosändare i den utsträckning som 
villkoren medger, ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten 
om detta förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.  

Av 7 kap. 5 § LEK följer att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden 
som behövs för att rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske 
omedelbart eller inom skälig tid. Av andra stycket 2 följer att 
tillsynsmyndigheten får meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som 
behövs för efterlevnaden av lagen eller av de beslut om skyldigheter eller villkor 
eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt fjärde stycket 
får förelägganden och förbud enligt första och andra styckena förenas med vite.  
 
Av 8 kap. 22 § LEK följer att ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat har 
bestämts. 
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PTS bedömning 

PTS har, som redovisats ovan, genom mätningar kunnat konstatera att den 
fullständiga multiplexsignalens effekt för de ljudrundradiosändare som är 
aktuella i ärendet överskridit referensnivån 0 dBr. Tillståndshavaren Bauer 
Media använder därmed radiosändare i strid med gällande tillståndsvillkor. 

Bauer Media har i yttrandet över PTS underrättelse endast anfört att 
tillståndsvillkoret om 0 dBr för den fullständiga multiplexsignalens effekt 
påverkar lyssnarupplevelsen negativt. Det har emellertid inte framkommit att 
Bauer Media har vidtagit eller avser att vidta åtgärder för att se till att 
radioanvändningen uppfyller tillståndsvillkoren. PTS mätningar utvisar 
dessutom att radioanvändningen, även efter det att Bauer Media yttrat sig över 
underrättelsen, inte följer tillståndsvillkoren. 

På grund av det anförda finner PTS skäl att, med stöd av 7 kap. 4 och 5 §§ 
LEK, förelägga Bauer Media att se till att den fullständiga multiplexsignalens 
effekt inte får överstiga referensnivån 0 dBr vid användning av de i ärendet 
aktuella radiosändarna. 

Tid för rättelse och vite 

Bauer Media är tillståndshavare och därmed ansvarigt för att den signal som 
sänds ut från de aktuella radiosändarna motsvarar de tekniska parametrar som 
anges i tillståndsvillkoren. Det åligger Bauer Media att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att utsändningarna uppfyller tillståndsvillkoren i fråga 
om den fullständiga multiplexsignalens effekt. Enligt PTS mening finns det inga 
faktiska eller rättsliga hinder för Bauer Media att göra detta inom en skälig 
tidsfrist. Enligt PTS bedömning bör tidsfristen uppgå till tre veckor. Bauer 
Media ska alltså senast den 16 december 2016 ha vidtagit åtgärder för att följa 
gällande tillståndsvillkor i fråga om den fullständiga multiplexsignalens effekt. 

Av Bauer Medias yttrande framgår att företaget inte har någon avsikt att 
självmant vidta rättelse. Det föreligger ökad risk för skadlig störning bland 
annat på luftfartsnavigering och luftfartskommunikation. Mot den angivna 
bakgrunden finner PTS skäl att förena föreläggandet med ett verksamt vite. 
Med hänsyn till vad som är känt om Bauer Medias ekonomiska förhållanden 
och till omständigheterna i övrigt bedömer PTS att vitesbeloppet ska 
bestämmas till 375 000 kronor.   
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Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se.  

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.  

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges.  

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av tf. generaldirektören Catarina Wretman. I ärendets 
slutliga handläggning har även avdelningschefen Jonas Wessel, stf. chefsjuristen 
Katarina Holmqvist, enhetschefen Lars Eklund, handläggaren Fredrik 
Ohlström och verksjuristen Per Andersson deltagit. 

 

 


