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Hej Karolina. Jag är chefsjurist vid Säkerhetspolisen. Här kommer vårt svar till er rörande
samrådet.

Säkerhetspolisen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på PTS utkast till allmän
inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-
banden jämte bilagda förslag på tillståndsvillkor. Av utkastet framgår att sista
ansökningsdag för inbjudan är januari 2020 och planerad auktionsstart mars 2020.

Säkerhetspolisen konstaterar inledningsvis att regeringen den 29 augusti 2019
överlämnade en remiss till Lagrådet som innehåller förslag till ändringar i bl.a. lagen om
elektronisk kommunikation (LEK) för att kunna skydda Sveriges säkerhet vid
användningen av radiosändare. Lagrådet har inte haft något att invända mot den nu
aktuella bestämmelserna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2019 och
kommer följaktligen att vara tillämpliga på det aktuella förfarandet.

Författningsförslaget innebär att för att få tillstånd att använda radiosändare ska det vara
en förutsättning att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada
för Sveriges säkerhet (föreslagna 3 kap. 6 § första stycket 7 LEK). För att det ska vara
möjligt att beakta nationella säkerhetsintressen vid tillståndsgivningen införs en
bestämmelse som gör det möjligt att förena tillstånd med villkor om krav som är av
betydelse för Sveriges säkerhet (föreslagna 3 kap. 11 § första stycket 10 LEK).

Bakgrunden till lagändringarna är att regeringen vill att Sverige ska vara rustat inför
säkerhetsutmaningarna som följer med utbyggnad av trådlös digital infrastruktur (5G-
nätet). Därför anser regeringen att det måste finnas förutsättningar för att ta hänsyn till
Sveriges säkerhet när denna samhällsviktiga infrastruktur byggs ut. Enligt regeringen bör
det därför finnas möjlighet att utesluta komponenter, leverantörer, operatörer och
radioanvändare som inte håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå (se s. 27 och 30 i
lagrådsremissen). Även andra typer av villkor bör kunna komma i fråga beroende på vilka
krav som hänsyn till Sveriges säkerhet ställer utifrån de hotbilder som finns i det enskilda
fallet, det slag av radioanvändning det är fråga om och vilken omfattning verksamheten
har (a.a. s. 30). Säkerhetspolisen har tidigare både till PTS och i sitt remissvar över SOU
2018:92 redovisat vilka krav som bör uppställas i samband med ansökan och vilka
principer som bör vara styrande för hur leverantörer av vitala elektroniska
kommunikationsnät ska utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för
Sveriges säkerhet (se bilaga till detta e-postmeddelande).

Säkerhetspolisen kan inte se att PTS i vid utformningen av tillståndsvillkoren har beaktat
den reglering som kommer att träda i kraft den 1 december 2019. Detta måste göras
innan Säkerhetspolisen har möjlighet att komma med synpunkter på om de uppställda
kraven är tillräckliga för att säkerställa att radioanvändningen inte kommer att orsaka



skada för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen ser därför fram emot ett förnyat
samrådsförfarande när tillståndsvillkoren arbetats om för att möta den kommande
lagstiftningen.

Jag hoppas på en fortsatt bra dialog i frågorna.

Med vänlig hälsning

Per Lagerud
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