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Yttrande rörande PTS konsultation avseende marknadsaktörernas synpunkter 

kring 700 Mhz-bandet och dess presumtiva framtida användningsområden. 

Med anledning av att TV4 AB (nedan TV4) givits tillfälle att komma med synpunkter till PTS 

förstudie kring nytilldelning av 700 Mhz-bandet efter det att frekvensbandet inte längre 

upplåts för marksänd tv önskar TV4 framföra följande:  

I egenskap av innehållsleverantör är TV4 i första hand intresserad av att kunna nå ut med 

vårt innehåll till konsumenterna. Detta oavsett vilken distributionsform och teknik som 

används.  Vår huvudsaklige prioritet är därför att kunna följa med och finnas där 

konsumenternas förväntar sig att hitta och kunna konsumera vårt innehåll.  Det finns en 

tydlig trend i marknaden att konsumenterna ser det som en självklarhet att kunna 

konsumera och titta på innehåll från alla innehållsleverantörer oavsett om man befinner sig i 

framför tv:n i soffan i vardagsrummet eller om man håller i en mobilskärm och befinner sig 

på resande fot.   

700 Mhz-bandet utgör idag en betydande del utav det utrymme som finns tillgängligt för 

marksänd tv.  Ett utrymme som redan tidigare har krympt i och med överföringen av 800 

Mhz-bandet till telekomändamål.  TV4 anser därför att det är viktigt att man i de mobila 

bredbandsnäten säkerställer några viktiga egenskaper som idag endast går att finna i 

marksänd tv i samband med att ytterligare utrymme nu flyttas över från marksänd tv till att 

stärka en framtida utbyggnad av mobiltelefoni och mobilt bredband.  Den övergång som sker 

nu är så pass viktig sett ur ett längre perspektiv att, precis som Kommissionen påpekar i sitt 

Q&A dokument, så bör man inom EU ha en gemensam och ”smart and forward-looking 

strategy” på dessa frågor. 



 

 

Det är därför viktigt att: 

- det säkerställs att 700 Mhz-bandet byggs ut och görs tillgängligt i hela landet  på 

motsvarande sätt som nuvarande nät för marksänd tv är uppbyggt och inte endast i de 

tättbefolkade områdena där det finns tydligt ekonomiskt underlag för telekomaktörer, 

- det kravställs att utbyggnad av 700 Mhz-bandet byggs ut på ett sådan sätt att det är stabilt 

och klarar större påfrestningar och kan fortsätta att fungera även vid katastrofhändelser 

liknande de vi anade i samband med de skogsbränder som härjade under sommaren 14,  

- det skapas incitament i samband med utdelningen av utrymme som motiverar lösningar 

som möjliggör broadcast av videoinnehåll ”en till många” för att på bästa sätt säkerställa att 

frekvensutrymmet utnyttjas så optimalt som möjligt även när konsumenter väljer att titta på 

sitt tv-utbud via sin mobilskärm på resande fot, 

- det skapas lösningar som gör det möjligt för slutkonsumenter att via sin mobilskärm kunna 

titta på fria samt licensfinansierade tv-kanaler utan behovet av att teckna, och betala för,  ett 

specifikt mobilabonnemang med en mobiloperatör,    

- det upplåtna utrymmet nyttjas på ett sådant sätt att den som förfogar över utrymmet inte 

kan diskriminera någon typ av laglig trafik eller blockera tillgång till vissa lagliga 

tjänsteleverantörer eller för vissa konsumenter. 

I dagsläget möter marksänd tv i huvudsak ovanstående kriterier och TV4 har vid ett flertal 

tillfällen och i olika sammanhang framfört åsikten att det nuvarande utrymmet för marksänd 

tv därför skall lämnas intakt fram till och med 2020 för att det därigenom skall finnas 

tillräckligt med tid för att säkerställa en kontrollerad övergång till utsändningstekniken T2 

för att minska på utrymmesbehovet för marksänd tv vilket underlättar en evakuering av 700 

Mhz bandet, men även att för att säkerställa en europeisk frekvensharmonisering kring 700 

Mhz-bandet för att underlätta frekvenskoordinering mellan grannländer.  



 

 

I det fall att PTS i sin förstudie kring nytilldelning av 700 Mhz-bandet till 2017 finner att 

Sveriges prematura, (i förhållande till en europeisk frekvenskoordinering), beslut kring 700 

Mhz-bandsfrågan, gör det omöjligt att säkerställa de viktiga kriterier för mobila 

bredbandsnät som listas ovan så anser TV4 att tidplanen för 700 Mhz-bandet bör revideras 

och att utrymmet fortsatt används för marksänd tv fram till och med mars 2020.    

Under alla omständigheter och oavsett för hur tidplanen för en nytilldelning av 700 Mhz-

bandet till slut utformas är det av vikt att, precis som Lamy-rapporten från EU-

kommissionens tillsatta High Level Group påpekar i punkt 4 , broadcasting-industrin inte 

själva skall behöva stå för de övergångskostnader som skapas utav detta beslut, utan att 

dessa kostnader fångas upp och behandlas som en del i utformningen av utdelningen av de 

nya tillståndsvillkoren.   
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