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Kort om Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i 

Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband 

och post. För att uppnå detta arbetar vi för: 

• en väl fungerande konkurrens som leder till 

att konsumenterna får bra valmöjligheter och 

låga priser.

• ett gott konsumentskydd och välinformerade 

konsumenter som kan göra medvetna val.

• att begränsade resurser som frekvenser och 

nummer fördelas så att de ger största möjliga 

nytta för samhället.

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och 

säkra.

PTS är en statlig myndighet under                           

Näringsdepartementet och bildades 1992.

Radiospektrum är en begränsad resurs som är 
nödvändig för att kunna erbjuda trådlösa 
tjänster, till exempel mobilt bredband, mobil-
telefoni, rundradio, landmobil radio och 
satellittjänster. Tillgång till spektrum är även 
nödvändigt för en rad andra tjänster som är 
viktiga för samhället men som inte defi nieras 
som elektroniska kommunikationstjänster, till 
exempel radioastronomi, sensornätverk, radar 
och lokaliseringstjänster.

Användningen av radiospektrum är främst begränsad 

av fysiska lagar, internationella överenskommelser och 

det nationella regelverket. Post- och telestyrelsen (PTS) 

arbetar för att spektrum ska utnyttjas e$ ektivt och ge 

största möjliga nytta för samhället. Vi planerar, förädlar, 

tilldelar och tillsynar användning av radiosändare i 

Sverige. Vidare förvaltar vi den svenska frekvensplanen 

och fördelar radiospektrum mellan olika tjänsteleveran-

törer och användningsområden.

Ökad efterfrågan på spektrum
E% erfrågan på tillämpningar och tjänster som kräver 

spektrum, från såväl kommersiella som o$ entliga 

användare, förändras och behovet av spektrum ökar i 

många fall. Ett tydligt exempel är användarnas ökade 

e% erfrågan på mobila tjänster med hög datakapacitet, 

vilket kräver mer frekvensutrymme. E% erfrågan på 

spektrum är därför stor i de frekvensband som är mest 

lämpliga för mobiltelefoni och trådlöst bredband.

Tillstånd för radioanvändning
All radioanvändning kräver tillstånd. Den som vill 

använda radiosändare, till exempel i fartyg eller & ygplan 

eller för en radiolänk, ska ansöka om tillstånd hos PTS. 

Huvudregeln är att PTS, förutsatt att det ' nns utrym-

me, tilldelar tillståndet.

Auktion vid konkurrens om utrymmet

Om & era aktörer är intresserade av tillstånd att 

använda radiosändare i ett visst frekvensutrymme upp-

står en brist på utrymme. Vid brist på frekvensutrymme 

använder PTS o% a auktion för att fördela tillstånden. Så 

har till exempel varit fallen vid de senare årens tilldel-

ningar av tillstånd lämpade för att bland annat erbjuda 

trådlösa bredbandstjänster.  

Täckningskrav där det är lämpligt

Vid tilldelning av vissa tillstånd analyserar PTS om 

det ' nns skäl att ställa särskilda krav, till exempel på 

utbyggnad och täckning. Ett exempel är det täcknings-

krav som gäller för ett av tillstånden i 800 MHz-bandet. 

Där ska tillståndshavaren bygga ut bredbandstäckning 

till hushåll och företag som i dag saknar bredband. 

Tillståndshavaren har reserverat 300 miljoner kronor 

för sådan utbyggnad.  

Spektrumnytta som ger samhällsnytta
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binera informationsinsatser med tillsyn. PTS kan till 

exempel avlägsna otillåten utrustning från marknaden.

Radiostörningar
I de fall det uppstår radiostörningar kan PTS utreda 

dessa, till exempel genom att på plats lokalisera vad 

som stör kommunikationen. Ett exempel på radiostör-

ningar kan vara att trådlösa konsumentprodukter som 

exempelvis billås störs ut. Det kan också handla om 

att användning som har tillstånd, och därmed ska vara 

skyddad från störningar, störs av radioanvändning som 

inte är tillåten. 

Spektrumstrategi
Till följd av den ökande e% erfrågan på spektrum fattade 

PTS i april 2014 beslut om en långsiktig spektrum-

strategi. Strategin ska vägleda myndigheten i spektrum-

förvaltningen, så att resursen spektrum hanteras på ett 

sätt som ger störst nytta för samhället.

Strategin innehåller åtta huvudprinciper för PTS prio-

riteringar i spektrumhanteringen. Förutom att fastslå 

att samhällsekonomisk analys ska ligga som grund för 

PTS arbete handlar principerna bland annat om att 

öka tillgången till användbart spektrum. Verktyg för 

detta är till exempel att ställa få begränsande villkor vid 

tilldelning och verka för denna princip i det interna-

tionella harmoniseringsarbetet för att på så sätt skapa 

förutsättningar för utveckling av en mångfald av olika 

typer av användningar. Dessutom vill PTS arbeta för att 

outnyttjat spektrum används genom mer delad använd-

ning av spektrum.

Tillståndsfri användning

PTS arbetar också med att frigöra frekvenser som 

kan användas utan tillstånd. Ett exempel är frekvens-

utrymmet där trådlösa hemmanätverk (WLAN) kan 

användas. Denna friare användning kan öka förut-

sättningarna för innovation på marknaden och 

underlätta mycket för användarna. 

Internationell harmonisering
En viktig del i PTS arbete är att delta i det internatio-

nella harmoniseringsarbetet på spektrumområdet. 

Arbetet i internationella organisationer innebär o% a det 

första steget för att identi' era eller planera om frek-

vensutrymmen till ny användning. Den internationella 

harmoniseringen startar o% a många år innan ett frek-

vensutrymme slutligen blir tillgängligt för användning. 

Uppföljning och tillsyn
PTS arbetar också med att följa upp att de som har 

radiotillstånd följer de regler som gäller för till-

ståndet. PTS kan till exempel mäta i vilken omfattning 

tillståndshavare använder tilldelat frekvensutrymme, 

särskilt inom frekvensband där det råder brist på 

utrymme. PTS kan också granska att tillståndshavaren 

e% erlever de tekniska begränsningar som gäller för 

tillståndet. Tillsynen kan leda till att PTS kräver 

åtgärder från tillståndshavaren. 

Otillåten utrustning
Det är också PTS uppgi%  att övervaka att all radio- och 

teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller de krav som 

ställs enligt det i EU fastslagna radio- och teleterminal-

direktivet (R&TTE). I fall då kraven inte uppfylls kan 

PTS förbjuda tillverkaren att sälja utrustningen till dess 

att kraven är uppfyllda. Arbetet utförs genom att kom-
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