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 Datum Vår referens Aktbilaga 

 2016-12-13 Dnr: 16-11734  

    

Spektrumavdelningen 

 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Box 45 

191 21 Sollentuna 

 

 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Beslut om förlängning av beslut om 
överlämnande av uppgifter 

Sökande 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer, Box 45, 191 21 Sollentuna. 

Saken 

Beslut om överlämnande av uppgift att anordna prov i fråga om användning av 
amatörradiosändare, utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för 
användning av amatörradiosändare är uppfyllda samt tilldela anropssignaler för 
sådan användning; fråga om förlängning av beslut i ärende med dnr 11-10921. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Med stöd av 12 a § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation och 
3 kap. 12 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, beslutar Post- 
och telestyrelsen (PTS) att förlänga beslut med dnr 11-10921 så att det i sin 
helhet är giltigt till och med den 31 mars 2017.  

Bakgrund och skäl  

Den 8 december 2011 beslutade PTS i ärende med dnr 11-10921 att överlämna 
(delegera) uppgift att anordna prov, utfärda bevis och tilldela anropssignaler för 
amatörradio till amatörradioföreningen Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
(SSA) (802003-3612). Beslutet är giltigt till och med den 31 december 2016 
varför PTS under sommaren påbörjat ett arbete med att se över den fortsatta 
hanteringen av amatörradiofrågorna och huruvida det föreligger något behov av 
förändring av de nuvarande delegationsbeslutet.  
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Inom ramen för PTS arbete med en översyn av delegationsbesluten har SSA 
under hösten informerat myndigheten om att organisationen även 
fortsättningsvis skulle vilja få samtliga tre uppgifter delegerade till sig. PTS har 
därefter haft ett möte med SSA för att bl.a. diskutera den fortsatta hanteringen 
av uppgifterna. SSA har även löpande under hösten inkommit med de 
kompletterande uppgifter som PTS begärt för att myndigheten ska kunna ta 
ställning till framtida hantering av amatörradiofrågorna. 

Den 2 november 2016 publicerade PTS sitt förslag till nytt beslut avseende 
överlämnande av uppgifter som rör amatörradio. I samband med publiceringen 
gavs intressenter i en remiss möjlighet att yttra sig över förslaget. Sista dagen att 
besvara remissen var den 10 november 2016. 
 
PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Bland annat med 
anledning av de remissvar som inkommit bedömer PTS att myndigheten 
behöver ytterligare tid för översynen av amatörradiofrågorna för att utreda vissa 
förvaltningsrättsliga frågeställningar. Fram till dess får SSA fortsätta att hantera 
uppgifterna som anges i det tidigare beslutet.  
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Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av enhetschefen Pia Högset. Föredragande har varit juristen 
Emilie Eriksson.  
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