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Gotlands Energi AB, org.nr 556008-2157 
Box 1095 
621 21 Visby 

 

 

Förlängning av tillstånd att använda 
radiosändare i 10,5 GHz-bandet  

Saken 

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation; fråga om förlängd tillståndstid 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Gotland Energi AB:s tillstånd beviljat den 24 februari 2003, dnr 02-14545, att i 
Gotlands län använda radiosändare i frekvensutrymmet 10224-10294/10574-
10644 MHz är förlängt till och med den 31 mars 2023.  
 
Tillståndsvillkoret att tillhandahålla nätkapacitet för fast yttäckande radioaccess 
upphör att gälla. 
 
 

Bakgrund 

Gotlands Energi AB har tillstånd att använda radiosändare i 10,5 MHz-bandet 
för fast yttäckande radioaccess i Gotlands län. Tillståndet beviljades den 24 
februari 2003 för fast yttäckande radioaccess med tillståndstid till och med den 
31 mars 2013 (dnr 02-14545). 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation, LEK, ska den som vid ikraftträdandet av ändringarna i lagen 
den 1 augusti 2010 har ett tillstånd att använda radiosändare för viss 
radioanvändning, anses ha ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst 
frekvensutrymme. Giltighetstiden för ett sådant tillstånd ska anses förlängd med 
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tio år, om tillståndet gäller längst till och med den 31 december 2015 och inte 
tidigare har förlängts eller förnyats. 

Tidigare bestämmelse i 3 kap. 9 § LEK om att tillstånd att använda 
radiosändare skulle avse en viss radioanvändning upphörde att gälla den 1 juli 
2011. Tillstånd att använda radiosändare för en viss radioanvändning är numera 
att hänföra till tillstånd att använda radiosändare i ett visst frekvensutrymme.  

PTS bedömning 

Gotland Energi AB:s tillstånd är att anse som ett tillstånd att använda 
radiosändare inom ett visst frekvensutrymme och löper ut under 2013. Det har 
inte tidigare förlängts eller förnyats. Tillståndet omfattas därför av 
övergångsbestämmelserna till LEK och är att anse som förlängt med tio år, dvs. 
till och med den 31 mars 2023. 

Bestämmelserna om förlängning innebär vidare att tillståndets begränsning till 
en viss radioanvändning upphör. Tillståndsvillkoret som avser krav på 
tillhandahållande av fast yttäckande radioaccess kan därför strykas. 
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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. 

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

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. 

 ____________________  
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