
Remissvar PTS förstudie av 700 MHz 

Centrala Antennföreningen - CANT lämnar här synpunkter på den del av 
förstudien som handlar om de nya tillståndens påverkan på mottagning i 
kvarvarande frekvenser som används för utsändning av TV. PTS skriver att man 
”ska ge marksänd tv under 694 MHz tillräckligt skydd mot skadlig störning. De 
tekniska regler som tagits fram i CEPT Report 53 ger inte tillräckligt skydd och 
reglerna bör därför kompletteras motsvarande som för 800 MHz-bandet. 
Förutsättningarna för att skydda mottagning av marksänd tv är goda och hindrar 
inte en tilldelning av 700 MHz-bandet.” 

Vi delar inte alls synpunkten att reglerna som gällde för 800 MHz kan användas 
en gång till. Det har visat sig att den definition på störning som då togs fram har 
inneburit att de drabbade konsumenterna har förlorat samtliga fall av de mindre 
än ettusen ärenden som har hamnat hos Telekområdgivarna. Att det i samtliga 
dessa fall har tagits (korrekta) beslut på att det inte är en störning enligt 
definitionen oavsett hur svart bilden har blivit för konsumenten är inte rimligt. 
PTS varnade i auktionen för att den som köpte de lägre frekvenserna måste vara 
beredd på att ta kostnader i de fall som det uppstod störningar på kvarvarande 
TV utsändningar. Detta innebar att dessa frekvenser betingade ett väsentligt 
lägre pris.  

Vi bedömer att det här också finns ett mycket stort mörkertal och att andelen 
ärenden som hamnat hos Telekområdgivarna kan vara mindre än en tiondel. 
Detta baserat på underhandsuppgifter om försäljning av filter. I praktiken 
anmäler konsumenten/fastighetsägaren att det finns en störning till en 
installatör/servicetekniker som konstaterar vad som är orsaken. Inte sällan är det 
signalen från en mobiloperatör som slår ut TV-signalerna. I detta läge skulle 
Telekområdgivarna gärna se att konsumenten/ fastighetsägaren gör en anmälan 
som bedöms skyndsamt under någon vecka för att sedan få besked om att man 
förlorat men att man som tröstpris får ett filter värt någon hundralapp. I stället 
vill tittaren ha tillbaka sin TV-bild och problemet åtgärdat omedelbart vilket 
innebär att serviceteknikern utan fördröjning utför det önskade arbetet, som 
ibland, men inte alltid, kan vara att installera ett filter. Konsumenten får stå för 
hela kostnaden – inklusive filtret. 

Om PTS ändå vill ha samma definition på störning som i 800 MHz-fallet borde 
man i ärlighetens namn upplysa de som bjuder på auktionen att man inte 
behöver kalkylera med några kostnader eftersom det är konsumenten/ 
fastighetsägaren som skall betala allt såvida inte operatören av good-willskäl vill 
bjuda på filter till en mindre kostnad.  
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