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SVTs svar angående Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet. 
SVT har valt att endast svara på avsnitt 7d ”Villkor för att skydda mottagning av marksänd tv” 

SVT anser att regelverket för 700 MHz-bandet måste ha konsumenterna och deras behov och 
problem som utgångspunkt, snarare än att minimera besvär och kostnader för operatörerna. Det 
bör framgå av tillståndsvillkoren att störning på tv-mottagning inte är tillåten och om störning ändå 
uppstår ska den kostnadsfritt avhjälpas av den operatör som har orsakat den. Det bör klart framgå 
att även installationskostnader ska bäras av operatören. Principen bör vara att den som tidigare 
haft tillfredsställande tv-mottagning och som förlorar den vid mobilnätsutbyggnaden ska få sitt 
mottagningsproblem avhjälpt utan extra kostnad. Även störningar på tv-mottagning i fritidshus ska 
omfattas av avhjälpningsansvaret, den tillkommande kostnaden för operatörerna bedöms som låg 
men värdet för de enskilda konsumenterna som högt. 

SVT måste tyvärr konstatera att hanteringen av tv-störningar från mobilnät i 800 MHz-bandet inte 
fungerar tillfredsställande. Även om vi tror att tillståndsvillkoren för 800-bandet bidragit till att 
minska problematiken har en relativt stor mängd tittare drabbats av störningar utan att få hjälp 
från de som orsakat störningarna. I bästa fall har man fått ett filter utskickat. De flesta som 
påverkats har fått ordna med installation av filter eller annan nödvändig utrustning på egen hand 
och själv fått stå för kostnaden. 

Enligt uppgifter från Elektronikbranschen / CANT har det så här långt levererats närmare 35 000 
filter för 800-bandet, de flesta av dem via tv-installatörer. PTS anger i sin senaste rapport om 
påverkan på marksänd tv1 att Telekområdgivarna under 2012-2014 sammanlagt registrerat 
störningsanmälningar från knappt 1400 hushåll. Den andel av störningsfallen som nått 
Telekområdgivarna uppskattas således till mindre än 5 %. 

Ett uppenbart problem är att 800 MHz-villkoren definierar vad som är tv-störning på ett för tittarna 
mycket oförmånligt sätt. Trots att tv-bilden försvunnit på grund av störande signaler från ett nytt 
mobilnät har i juridisk mening ingen störning uppstått. Det är inte heller helt enkelt för tittarna att 
förstå varför störningar i deras fritidshus överhuvudtaget inte är relevanta. 

Även om den störningsdefinition som preliminärt föreslås av PTS för 700-bandet är 6 dB mer 
restriktiv än för 800-bandet, så kan den inte förväntas innebära någon större förbättring för 
drabbade tittare. Också med den modifierade definitionen finns det stor risk att nästan alla 
uppkomna störningar faller utanför den artificiella juridiska störningsdefinitionen. Ett skäl till detta 
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är att många av störningarna uppstår i de förstärkarsteg som ofta finns i hushållens 
mottagningsanläggning. Förstärkarna har installerats för att ge mer stabil insignal och möjligheten 
att ha mer än ett antennuttag i huset. De är alltså inte exempel på "felaktig" utrustning, vilket ibland 
har hävdats. Självklart måste också störningar som uppstår i antennförstärkare omfattas av 
regelverket och avhjälpas av tillståndshavarna. Konsumentovänliga regler som innebär att ingen 
drabbad konsument i praktiken omfattas av den formella avhjälpningsplikten borde vara uteslutna. 

En modell som undviker problematiken med att låta en viss teoretisk signalnivå avgöra 
ansvarsfrågan skulle vara att en auktoriserad installatör på plats genomför en analys av 
uppkommen tv-störning. Om installatören, med stöd av dokumenterade mätningar, intygar att 
mottagningsproblemet beror på en LTE-störning får kunden/konsumenten, till exempel via 
operatörernas gemensamma kontaktpunkt, ersättning för adekvata kostnader för t ex filter och 
installation, eventuellt med ett definierat kostnadstak. 

SVT vill också särskilt uppmärksamma att det finns en stor risk att de tittare som redan har drabbats 
av 800-störningar nu också kommer att drabbas av 700-störningar, eftersom samma mobilsiter i 
stor utsträckning kan förväntas användas. Det bör därför övervägas att operatörerna åläggs att följa 
upp alla registrerade 800-störningar och byta ut filter etc för dessa hushåll utan att särskild 
störningsanmälan gjorts. 
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