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1 Inledning 

PTS är sektorsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige med 

ansvar att förvalta radiospektrum, vilket är en begränsad naturresurs.  

För att använda radiosändare behövs tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation (LEK). Av 3 kap. 4 § samma lag framgår att regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

undantag från tillståndsplikt. Sådana undantag från tillståndsplikt får förenas med 

bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 3 kap. 11 § första 

stycket 1–7 och 9 samt 3 kap. 11 a § 1, 2 och 4 LEK. 

Enligt 12 § FEK får PTS meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikt 

enligt 3 kap. 1 § LEK som avses i 3 kap. 4 § samma lag.  

De gällande undantagsföreskrifterna beslutades i december 2020. PTS föreslår nu en 

ändring av dessa till följd av ett för Sverige bindande beslut från EU-kommissionen. 

De föreslagna ändringarna innebär att undantag för användning av radiosändare för 

trådlösa lokala nät (WAS/RLAN1) införs i ytterligare ett frekvensområde. Nedan följer 

myndighetens utredning och bedömning av föreskrifternas konsekvenser enligt 

förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Redovisningen följer 

väsentligen de avsnitt som anges i 6–8 §§ förordningen. 

2 Beskrivning av problemet och vad PTS vill 
uppnå 

Tillståndsplikten innebär en administrativ börda för användare av radiosändare som 

behöver ansöka om tillstånd. Den innebär också en kostnadsmässig börda för 

användare av radiosändare i form av de avgifter som är förenade med tillstånden. 

Syftet med föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för radiosändare är att göra 

det möjligt för konsumenter och andra användare att utnyttja radioteknik för olika 

ändamål utan att behöva ansöka om tillstånd hos PTS. Förutsättningen för undantag 

från tillståndsplikt är att flera olika användningar ofta samexisterar inom samma 

frekvensband. Undantag från tillståndsplikt är speciellt lämpligt för radiosändare med 

låg uteffekt och därmed korta räckvidder eller då någon frekvensplanering inte 

behöver utföras. PTS verkar för ökad delning2 av frekvensband och att 

förutsättningar ska skapas för en mångfald av spektrumanvändningar, bl.a. genom 

fler undantag från tillståndsplikt och att onödiga begränsningar i bestämmelser om 

                                                        
1  WAS/RLAN Wireless Access System/ Radio Local Area Network, den mest kända tekniken är Wi-Fi, en 

global standard som ägs och utvecklas av Wi-Fi Alliance®, www.wi-fi.org 
2 Se PTS spektrumstrategi, PTS-ER-2014:16. 
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undantag från tillståndsplikt tas bort. Av gällande unionsrättsliga regelverk framgår 

även att den Europeiska unionens (EU) medlemsstater så långt som möjligt ska 

undanta radioanvändning från tillståndsplikt.3  

Undantag från tillståndsplikt spelar en viktig roll på radiomarknaden inte bara för 

konsumenterna och konkurrensen utan också för innovation och tillväxt. 

2.1 Radiosändare för WAS/RLAN i frekvensområdet 5 945–
6 425 MHz föreslås undantas från tillståndsplikt  

EU-kommissionen har identifierat ett ökat antal enheter för system som 

tillhandahåller trådlöst tillträde till internetuppkoppling via WAS/RLAN. De vanligaste 

produkterna som stödjer användningen är olika radioutrustningar där anslutning sker 

trådlöst t.ex. via Wi-Fi till en mobiltelefon, surfplatta eller dator. I kombination med 

ökande anslutningshastigheter och datatrafikvolymer finns det ett behov av att 

tillgängliggöra ytterligare frekvenser för tillhandahållande av trådlöst bredband via 

WAS/RLAN. I dagsläget finns undantag som stödjer användningen i frekvensbanden 

2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz) och 5 GHz (5 150–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz).4 

EU-kommissionen har bedömt att ytterligare spektrum för WAS/RLAN bör stödja de 

breda kanaler som krävs för många tillämpningar som behöver en stor bandbredd för 

att uppnå gigabithastigheter (t.ex. applikationer som inkluderar virtuell eller förstärkt 

verklighet, videokonferenser samt utbildningar och läkarbesök online). Sådana 

tillämpningar har också blivit allt viktigare under pågående pandemi. EU-

kommissionen har därför under maj 2021 fattat ett genomförandebeslut om 

harmonisering av frekvensutrymmet 5 945–6 425 MHz för införande av WAS/RLAN.5 

Beslutet har antagits av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 4 i 

radiospektrumbeslutet6. Beslutet är bindande för Sverige och PTS avser att 

implementera det i svensk rätt genom nu föreslagna föreskrifterna. PTS föreslår 

därför att användning av radiosändare för WAS/RLAN i frekvensbandet 5 945–

6 425 MHz förenat med villkor enligt kommissionsbeslut xx undantas från 

tillståndsplikt. 

                                                        
3 Se art. 46(1) i Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2018/1972 av den 11 december 2018 om 

inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. 
4 PTSFS 2020:5 3 kap. 157, 165 och 167 §§ 
5 Kommissionens genomförandebeslut COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 17.6.2021 on the 

harmonised use of radio spectrum in the 5 945-6 425 MHz frequency band for the 

   implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs) C(2021) 

4240 final 
6 Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för 

radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut). 
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3 Alternativa lösningar och effekter om någon 
reglering inte kommer till stånd 

Något alternativt förfarande till att meddela föreskrifter om undantag från 

tillståndsplikt finns inte i dag. Följden av om föreskrifter inte meddelas skulle vara att 

lagens krav på tillstånd skulle gälla för all användning av radiosändare. Alla som vill 

använda denna typ av radiosändare skulle då vara tvungna att ansöka om tillstånd 

hos PTS vilket i sin tur till stor del skulle resultera i ökad administration, kostnader och 

tidsåtgång både för radioanvändarna och PTS. Dessutom skulle detta få negativa 

effekter för marknaden och för innovation och tillväxt. Utan de nu föreslagna 

föreskrifterna skulle alltså användare av kommande radioutrustningar som stödjer det 

nya frekvensutrymmet behöva söka tillstånd för utrustningen. Sverige har vidare en 

skyldighet att så långt som möjligt undanta radioanvändning från tillståndsplikt i 

egenskap av medlemsstat i EU, se ovan under inledningen till avsnitt 2. Den nu 

aktuella typen av tillämpning är väl lämpad för undantag från tillståndsplikt i och med 

att det handlar om massmarknadsprodukter som i stor utsträckning nyttjas av 

konsumenter. Därmed får det anses väl motiverat att besluta om nya undantag. 

4 Uppgifter om vem som berörs av regleringen 

De som berörs av förslaget till föreskrifterna är tillverkare, återförsäljare och 

användare av de aktuella radioutrustningarna samt befintliga tillståndshavare i 

frekvensbandet. Närmare beskrivning och kvantifieringar finns i kapitel 9. 

5 Normgivningsbemyndiganden 

Förslaget till föreskrifter grundar sig på nedanstående normgivningsbemyndiganden 

för PTS. 

Enligt 3 kap. 1 § LEK krävs det tillstånd för att här i landet eller på ett svenskt fartyg 

eller luftfartyg utomlands använda radiosändare. Av 3 kap. 4 § LEK framgår att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om undantag från tillståndsplikt. Sådana undantag från tillståndsplikt får förenas med 

bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 3 kap. 11 § första 

stycket 1–7 och 9 samt 3 kap. 11 a § 1, 2 och 4 LEK.  

Enligt 12 § FEK får PTS meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikt 

enligt 3 kap. 1 § LEK som avses i 3 kap. 4 § samma lag.  
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6 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
regleringen medför 

6.1 Ekonomiska och andra konsekvenser för radioanvändare av 
att regler om undantag från tillståndsplikt införs 

När nya undantag införs kan det innebära att vissa typer av radioanvändning som 

tidigare varit belagda med tillståndsplikt och därmed tillhörande avgifter inte längre är 

det. De lättnader som uppstår för dessa berörda radioanvändare (så som 

myndigheter, företag och konsumenter) är främst att tidigare finansiella kostnader i 

form av avgifter inte längre behöver betalas.  

Undantagsföreskrifterna innebär också att administrativa kostnader, i form av den tid 

som dessa radioanvändare tidigare var tvungna att lägga på ansökningar om tillstånd 

frigörs till annat.  

I många fall kan dock förslagen om nya undantag från tillståndsplikt istället innebära 

att aktuell användning som redan är undantagen från tillståndsplikt i andra 

frekvensband möjliggörs i ett ytterligare frekvensområde. Detta gäller för de nu 

föreslagna föreskrifterna. Det innebär att samma eller ny utrustning för aktuell 

användning kan användas i ett ytterligare frekvensområde. Det kan också handla om 

att undantag från tillståndsplikt möjliggör ett nytt användningsområde, det vill säga 

det har inte tidigare tilldelats tillstånd för sådan användning men i och med undantag 

från tillståndsplikt skapas incitament för marknadsaktörer att starta nya 

verksamheter. Några administrativa eller finansiella konsekvenser uppstår sällan i 

dessa fall och PTS bedömer inte heller att så kommer att ske med anledning av de 

nu föreslagna föreskrifterna.  

Undantag från tillståndsplikt innebär inte bara fördelar. Till exempel ökar risken för 

störningar när PTS inte kan kontrollera hur många radioanvändare som samtidigt 

försöker använda samma frekvens på samma plats och vid samma tidpunkt. 

Radioanvändaren är därigenom inte garanterad samma nivå av skydd för sin 

radioanvändning som när denne har tillstånd. Emellertid är inte risken för störning i de 

undantagna frekvensbanden särskilt stor eftersom det i de flesta fall handlar om 

användning med låg effekt och kort räckvidd. Det innebär alltså att radiosändare kan 

befinna sig relativt nära varandra utan störningsrisk. Radioanvändning med stort 

behov av störningsfri miljö eller som har höga effekter är oftast tillståndspliktig. I och 

med att användningen som är undantagen från tillståndsplikt kan komma att dela 

frekvensområde med andra användningar på samma geografiska plats och vid 

samma tidpunkt föreligger en förhöjd risk för störningar. Radioanvändning för 

tillämpningar med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet bör beakta och 

noggrant överväga lämpligheten att nyttja möjligheten till tillståndsplikt. 
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PTS anser att det är nödvändigt att balansera intresset att skydda tillståndspliktig 

radioanvändning mot skadlig störning, och i rimlig utsträckning andra störningar, med 

intresset att möjliggöra användning som är undantagen från tillståndsplikt för att 

uppnå önskvärd spektrumeffektivitet. 

PTS bedömer att radioanvändningar som följer de nya undantagens villkor inte 

medför någon påtaglig risk för skadlig störning för den tänkta användningen och det 

föreligger inte några andra hinder mot att undanta dem från tillståndsplikt. 

6.2 Vilka kostnader och konsekvenser uppstår utan regler om 
undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare 

Utan regler om undantag från tillståndsplikt måste radioanvändarna ansöka om 

tillstånd hos PTS. För radioanvändare som ansöker om tillstånd uppstår administrativa 

kostnader för den tid de måste lägga ner på att ansöka om tillstånd och betala 

årsavgifter. Faktiska kostnader uppstår för tillståndshavarna i form av årsavgifter för 

tillstånden.   

Det är svårt att bedöma exakt hur mycket radioutrustning som i dag omfattas av 

undantagen för WAS/RLAN. Bland annat omfattas en stor mängd 

konsumentutrustning, så som exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, trådlösa routers, 

hemlarm, radiostyrda leksaker och mobila spelkonsoler. En grov kvantitativ 

uppskattning är att det rör sig om flera miljoner utrustningar i Sverige. Dessutom 

tillkommer utrustning som används yrkesmässigt, i företagsverksamhet, 

utbildningsväsendet eller andra offentliga miljöer. Exempelvis privata lokala trådlösa 

nätverk på arbetsplatser för användning av de egna medarbetarna, eller såsom 

medicinteknisk utrustning på ett sjukhus eller publikt öppna nätverk som är vanligt på 

restauranger, hotell, köpcentrum, flygplatser samt ombord på tåg. Denna användning 

omfattar uppskattningsvis åtminstone flera hundratusen utrustningar. 

Om tillstånd skulle krävas för all denna användning skulle PTS tillståndsadministration 

behöva vara betydligt större än i dagsläget. 

Normalt handlägger PTS tillståndsansökningar manuellt. Handläggningstiden och 

arbetsinsatsen varierar mycket beroende på ärendets komplexitet. Men även enkla 

och rutinmässiga ärenden innebär arbetskostnader, inte minst för fakturahantering av 

de årliga tillståndsavgifterna. PTS administrativa kostnader i det här fallet förs vidare 

till tillståndshavarna som en del av årsavgifterna för tillstånd. År 2020 hanterade PTS 

ca 40 000 tillstånd och tog för detta ut ca 111,6 miljoner kronor i avgift.   

Om all den ovan beskrivna radioanvändningen av WAS/RLAN också skulle kräva 

tillstånd är PTS uppskattning, baserad på ovanstående beskrivning av 

undantagsområden och PTS avgifter, att användarnas totala administrativa och 

finansiella kostnader för tillstånd skulle uppgå till mångmiljonbelopp. Närmare 
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uppskattning av omfattning av utrustning som berörs av de föreslagna föreskrifterna 

finns i kapitel 9. 

7 EU-rättslig bedömning 

7.1 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
EU 

 

Som redovisats ovan har PTS tagit fram de föreslagna föreskrifterna för att 

implementera ett för Sverige bindande kommissionsbeslut. Många bestämmelser om 

undantag från tillståndsplikt baseras på genomförandebeslut från kommissionen som 

Sverige ska följa och genomför genom föreskrifter. Det nu aktuella beslutet har anta-

gits av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 4 i 

radiospektrumbeslutet7.  

Vidare är denna tillämpning lämplig att undanta från tillståndsplikt då det handlar om 

radioanvändning med låg effekt och kort räckvidd vilket förordas av EU-rätten på 

området.8 

De föreslagna föreskrifterna är utformade i enlighet med kommissionens 

genomförandebeslut och avviker inte i någon del avseende radioanvändning, 

frekvensutrymme eller effektnivåer. PTS bedömning är att föreskrifterna 

överensstämmer med Sveriges förpliktelser som medlemsstat i EU. 

7.2 Underrättelse om förslag till tekniska regler 

Enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska myndigheter göra en 

anmälan till Kommerskollegium när de föreslår nya tekniska föreskrifter om de ska 

notifieras till EU-kommissionen. Bestämmelserna i förordningen ansluter till Sveriges 

internationella förpliktelser enligt bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande 

tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 

De föreslagna föreskrifterna utgör sådana tekniska regler som omfattas av 

bestämmelserna. Enligt 11 § i samma förordning behöver dock tekniska föreskrifter 

som genomför EU-lagstiftning inte anmälas, med undantag för om EU-lagstiftningen 

ger medlemsländerna ett stort utrymme för olika nationella lösningar och 

medlemsstaten väljer att utnyttja detta utrymme. De av PTS föreslagna föreskrifterna 

är utformade i enlighet med kommissionens genomförandebeslut och avviker inte i 

                                                        
7 Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för 

radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut). 
8 Se art. 46(1) i Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2018/1972 av den 11 december 2018 om 

inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. 
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någon del avseende radioanvändning, frekvensutrymme eller effektnivåer. PTS 

bedömning är därför att ingen anmälan behöver göras till EU-kommissionen. 

8 Tidpunkten för ikraftträdande och 
informationsinsatser  

De föreslagna föreskrifterna genomför kommissionsbeslut, COMMISSION 

IMPLEMENTING DECISION of 17.6.2021 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 

945-6 425 MHz frequency band for the implementation of wireless access systems 

including radio local area networks (WAS/RLANs) C(2021) 4240 final. Beslutet ska vara 

implementerat senast den 1 december 2021. PTS föreslår därför att föreskrifterna ska 

träda i kraft den 15 november 2021. Det är angeläget att kommissionsbeslutet 

implementeras utan dröjsmål eftersom tillverkningen av utrustning som nyttjar det 

avsedda frekvensutrymmet redan har påbörjats och leverantörer förväntas kunna 

marknadsföra produkter i närtid. Om inte föreskrifterna är beslutade blir konsekvensen att 

användarna behöver ansöka om tillstånd hos PTS. 

PTS kommer att ta fram allmän information med anledning av de nya föreskrifterna. 

Informationen kommer att publiceras på PTS webbplats. PTS bedömning är att ingen 

särskild hänsyn avseende tidpunkten för ikraftträdande behöver tas utöver det som 

angetts ovan. Det föreligger inte heller behov av speciella informationsinsatser.  
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9 Konsekvenser för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga och 
villkor i övrigt 

9.1 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen 

9.1.1 Befintliga användare i bandet 5 945–6 425 MHz 

Frekvensbandet 5 945–6 425 MHz används i Sverige också av nivåmätare för kärl 

och behållare (undantagna från tillståndsplikt), Ultra Wideband sändare (undantagna 

från tillståndsplikt), jordstationer för fasta satellitsystem (upplänk) samt fasta 

markbundna radiolänksystem (punkt-till-punkt). Av dessa användningar bedömer 

PTS att det endast är de fasta markbundna radiolänksystemen som kan komma att 

riskera störning och därför tas endast tillståndshavarna för dessa med vid 

beskrivning av befintliga användare fortsättningsvis.  

En tillståndshavare har två radiolänkar/sträckor med tillstånd som gäller t.o.m. den 31 

december 2021. Detta företag är verksamt i telekombranschen och har fler än 500 

anställda. 

En annan tillståndshavare har ca 20 radiolänkar/sträckor, med tillstånd som gäller 

t.o.m. den 31 december 2027. Detta företag är ett aktiebolag verksamt inom 

telekombranschen utan egna anställda. Företaget är dotterbolag till större aktiebolag 

inom finansbranschen. 

9.1.2 Tilltänkta användare i bandet 5 945–6 425 MHz 

Tilltänkta användare i det aktuella frekvensbandet är hushåll, företag och offentlig 

sektor som använder WAS/RLAN. Typiska utrustningar är accesspunkter 

(internetrouters med exempelvis Wi-Fi) eller, för korthållskommunikation mellan 

enheter, exempelvis mobiltelefoner med inbyggt WAS/RLAN i form av Wi-Fi.9 

I kommissionsbeslutet identifieras två användningsfall för WAS/RLAN i 

frekvensbandet 5 945–6 425 MHz:  

i) LPI (Low Power Indoor), dvs. låg effekt för inomhusbruk, vars användning är 

begränsad till permanent installerad utrustning i byggnader, tåg med metallbelagda 

fönster och luftfartyg. 

ii) VLP (Very Low Power), dvs. mycket låg effekt, som kan användas både inomhus 

och utomhus. VLP för användning utomhus är avsett för kortdistanstillämpningar för 

direktkommunikation inom ett litet område. 

                                                        
9 ECC Report 302 s. 17 
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Väldigt många produkter har i dag inbyggd WAS/RLAN ofta i form av Wi-Fi. 

Statistiska centralbyråns statistik för antalet personer med tillgång till internet efter 

utrustningstyp redovisas i tabell 1 nedan. Från dessa uppgifter kan man uppskatta hur 

stor andel av dessa utrustningar som har WAS/RLAN inbyggt. Ett försiktigt estimat är 

att det finns minst 15 miljoner utrustningar med inbyggt WAS/RLAN på den svenska 

marknaden i dag. Dessa befintliga utrustningar stödjer emellertid inte det nya 

frekvensområde som beskrivs i denna utredning. Uppgiften lämnas endast för att ge 

en kvantitativ bild av den etablerade användningen av utrustning på marknaden.  

 

Tabell 1. Tillgång till internet efter typ av utrustning. 

En försiktig skattning10 av den årliga nyförsäljningen av viss utrustning med inbyggt 

WAS/RLAN är ca 5,8 miljoner utrustningar, se tabell 2 nedan. En stor andel av dessa 

utrustningar förväntas stödja det nytillkomna frekvensbandet 5 945–6 425 MHz inom 

några år. Dessa utrustningar kommer då att stödja såväl det nya frekvensbandet som 

de befintliga 2,4 GHz- samt 5 GHz-banden. 

                                                        
10 Skattningen bygger på uppgifter lämnade av ElektronikBranschen. 

Tillgång till internet (antal personer) efter typ av utrustning. Källa SCB.

 2018

Stationär dator  

Totalt  

Samtliga 16-85 år 3 099 100

Bärbar dator  

Totalt  

Samtliga 16-85 år 5 002 300

Surfplatta, ej läsplatta  

Totalt  

Samtliga 16-85 år 3 533 000

Mobiltelefon  

Totalt  

Samtliga 16-85 år 6 549 000

Annan mobil enhet  

Totalt  

Samtliga 16-85 år 1 233 100

Totalt exkl stationära datorer: 16 317 400

Totalt inkl stationära datorer: 19 416 500
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Tabell 2. Nyförsäljning av vissa produkter med Wi-Fi. 

På europeisk nivå uppskattas 1,9 miljarder utrustningar som stödjer WAS/RLAN finnas 

på marknaden. Årligen tillkommer 600 miljoner nya utrustningar och 20 procent av 

dessa ersätter äldre befintlig utrustning. Utrustning som stödjer användning i 

frekvensbandet 5 945–6 425 MHz väntas utgöra andel av nyförsäljningsmarknaden 

enligt följande: 10 procent år 2020, 20 procent år 2021, 30 procent år 2022, 40 

procent år 2023 och 50 procent år 2024 och efterföljande år. Detta innebär att totala 

andelen av utrustningar på marknaden som stödjer frekvensutrymmet väntas bli ca 

30 procent år 2025.11 

Eftersom utrustningar för WAS/RLAN är undantagna tillståndsplikt finns inget register 

över vilka användare som har köpt denna utrustning. Enligt uppskattningarna ovan är 

det ett betydande antal utrustningar som förväntas säljas på marknaden till både 

företag, hushåll och offentlig sektor. Allmänt kan sägas att det gäller alla företag som 

använder trådlös datakommunikation, vilket i dagsläget är de flesta företag i de flesta 

branscher. 

9.2 Tidsåtgång och administrativa kostnader som regleringen kan 
föra med sig för företagen  

PTS bedömer att tidsåtgång och administrativa kostnader som följer av regleringen 

för kommande användare av frekvensbandet 5 945–6 425 MHz är ringa. För 

uppskattning av övriga kostnader se kapitel 6.  

9.3 Andra kostnader och behov av förändringar i verksamheten som 
den föreslagna regleringen kan medföra för företagen 

Som nämnts ovan används frekvensbandet 5 945–6 425 MHz också av fasta 

markbundna radiolänksystem (punkt-till-punkt). 

PTS kan enligt 7 kap. 6 § första stycket 3 LEK ändra tillståndsvillkor om ändringar i 
radioanvändningen på grund av bestämmelser antagna med stöd av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt har medfört att ett nytt tillstånd med samma villkor 
inte skulle kunna meddelas. PTS bevakar om det är nödvändigt i detta fall. PTS 
bedömning är att det finns viss risk för störning från WAS/RLAN till fasta radiolänkar.  

                                                        
11 ECC Report 302 s. 156 ff 

Produktgrupp Produkt UPPSKATTNING 

Totalmarknad Årlig Antal

Uppskattning WiFi PTS tolkning av andelen utrustningar med WiFi PTS uppskattning av 

antalet utrustningar 

med WiFi

AV-produkter TV 775 000 De flesta wifi, utom möjligen de billigare.80% av TV har Wifi 620 000

AV-produkter Trådlösa audioenheter 850 000 Mest blåtand men vissa wifi 10% av trådlösa audioenheter har WiFi 85 000

AV-produkter STB, videospelare, musikspelare 100 000 Vågar inte gissa andelen wifi 0% av STB, videospelare, musikspelare 0

Foto Kameror 140 000 De flesta wifi, åtminstone de dyrare 75%  av kameror har WiFi 105 000

IT-produkter Surf/läsplattor 700 000 Troligen samtliga wifi 100% av surfplattor har WiFi 700 000

IT-produkter PC-laptop/desktop 1 700 000 Laptop wifi, men lägre andel av desktop 100% av laptop och 10% av desktop datorer har WiFi 1 049 684

Mobiler Mobiltelefoner 3 300 000 Samtliga? 100% av mobiltelefoner har WiFi 3 300 000

Summa: 7 565 000 Summa: 5 859 684
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På längre sikt är det sannolikt att antalet utrustningar kommer uppgå till sådant antal 

att störningsrisken ökar.  

PTS har en dialog med de tillståndshavare som har tillstånd i bandet. Om det på sikt 

uppstår svårigheter för dessa tillståndshavare att vara kvar i frekvensutrymmet 

uppskattas kostnaderna för att finna alternativa lösningar uppgå till som mest 10 

miljoner kronor.  

9.4 Regleringens påverkan på konkurrensförhållandena för 
företagen 

Den teknik som nyttjar frekvensbandet 5 945–6 425 MHz ska följa de harmoniserade 

tekniska villkoren enligt kommissionsbeslutet. Utöver detta finns inga krav på vilken 

teknisk standard som ska följas. Därmed upprätthålls den viktiga principen om 

teknik- och tjänsteneutralitet. WAS/RLAN är vidare en etablerad tillämpning som i dag 

används utan tillståndsplikt i 2,4 GHz-bandet och 5 GHz-bandet. Den föreslagna 

användningen i bandet 5 945–6 425 MHz medger mer kapacitet till framför allt redan 

etablerade användare. PTS bedömer därför att konkurrensförhållandena mellan 

marknadens aktörer inte påverkas i större utsträckning av de föreslagna 

föreskrifterna.  

9.5 Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

Dagens utbredning av trådlös kommunikation i lokala nätverk innebär att praktiskt 

taget alla företag berörs av regleringen.  

PTS samlade bedömning är därför att undantag från tillståndsplikt för ytterligare 

frekvensutrymme för WAS/RLAN har en i hög grad positiv effekt för innovation och 

effektiv konkurrens på marknader för radioutrustning och radiobaserade tjänster. 

De föreslagna föreskrifterna medför med andra ord positiva effekter för företagens 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga och villkor i övrigt. 

9.6 Särskilda hänsyn till små företag 

PTS bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte påverkar små företag i särskilt 

hänseende. Myndigheten finner därmed inte heller skäl att ta särskilda hänsyn till små 

företag vid utformningen av föreskrifterna. 

10 Konsekvenser för kommuner och regioner 

PTS bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte medför några konsekvenser för 

kommuner och regioner utöver de som redovisas ovan. 



2021-06-24      Konsekvensutredning   15 

Post- och telestyrelsen 

11 Kontaktpersoner 

Per Werner, ingenjör 

per.werner@pts.se 

Telefon: 08-678 58 74 

 

Katarina Henriksson, jurist 

katarina.henriksson@pts.se  

Telefon: 08-678 58 14 
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