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Ang. Konsultation inför förstudie 700 MHz-bandet  

 

Med hänvisning till Post- och Telestyrelsens (PTS) inbjudan den 16 september 2014 att 

lämna synpunkter i PTS ”Konsultation förstudie 700 MHz-bandet” får Sveriges 

Television AB (SVT) lämna följande kommentar.  

 

SVT har vid flertal tillfällen tidigare i olika sammanhang uttryckt uppfattningen att det 

s.k. 700 MHz-bandet (694-790 MHz) ska användas för utsändning av marksänd digital-

TV fram till åtminstone 2020.  Myndigheten för Radio och TV (MRT) kom i sin 

rapport ”Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden 2014 – 2020” i 

maj 2013, till samma slutsats och föreslår i rapporten att 700 MHz-bandet ska används 

för utsändning av marksänd digital-TV till och med mars 2020. Slutsatserna i 

rekommendationen delades av PTS och Konkurrensverket. I den efterföljande 

remissrundan gav dessutom en överväldigande majoritet sitt stöd till MRT:s förslag.  

 

SVT vidhåller denna uppfattning och menar att ytterligare beslut om annan användning 

av 700 MHz-bandet bör avvaktas till dess att PTS har redovisat resultatet av sitt arbete 

med koordineringen av en ny frekvensplan för 470 – 694 MHz. Om förhandlingarna 

med andra länder, t.ex. på grund av förutsättningar som Sverige inte kan påverka, drar 

ut på tiden, eller om det visar sig att en frekvensplanering som tillåts ta något längre tid 

kan ge ett bättre resultat, är det bättre att avvakta. Om en övergång forceras är risken 

påtaglig att Sverige får en situation där frekvenser ligger för fäfot, med betydande 

omställningsproblem och där onödiga kostnader uppstår för både hushållen och 

samhället. I anslutning till Lamy-rapporten från den av EU-kommissionen tillsatta High 

Level Group konstateras att det finns en risk för att den europeiska harmoniseringen av 

frekvensanvändningen kan försvåras när länder, som t.ex. Sverige och Finland, går före 

övriga Europa i förändrad frekvensanvändning. 



Oavsett tidpunkt för en ny användning av 700 MHz-bandet, har vikten av tillgänglighet 

för bredband i hela landet anförts som ett av skäl för att överlåta dessa frekvenser. Det 

ytterligare frekvensutrymme som nu ska tillgängliggöras för annan användning, är 

extremt användbara frekvenser i ett lägre frekvensband. Det är därför nödvändigt och 

naturligt att ställa högre krav än tidigare på att säkerställa att hela befolkningen har 

möjlighet att utnyttja de nya tjänsterna, oavsett var i landet man bor. Det måste 

följaktligen rimligtvis krävas mer än att den enda effekten för glesbygd blir försämrat 

tv-utbud utan något nämnvärt förbättrat bredbandsutbud.  

 

En utveckling där en allt större del av frekvensutrymmet dessutom används för ett 

utbud som kontrolleras av telekomoperatörerna försvårar i praktiken förekomsten av 

andra, fria och innovativa internettjänster, däribland public service-utbudet och tjänster 

från olika digitala entreprenörer. Det är mot den bakgrunden än viktigare att en 

eventuell ny användning av 700 MHz-bandet kombineras med krav som säkerställer 

internets öppenhet. Som exempel kan nämnas de förslag till grundläggande regelverk 

om nätneutralitet som för närvarande diskuteras inom EU. Ett svenskt beslut om 700 

MHz-bandet bör ta hänsyn till behovet att säkerställa ett fritt och öppet internet.  

 

SVT anser även att alternativa användningar av utrymmet än för kommersiellt 

finansierat och utbyggt mobilt bredband kan vara tänkbara att undersöka. 

 

Det är också av yttersta vikt att PTS säkerställer att det ställs tydliga villkor och krav i 

kommande 700 MHz-tillstånd vad gäller störningar i angränsade frekvensband. 

Ansvaret för att förhindra uppkomsten av störningar i mottagandet av marksänd digital-

TV i frekvenskanaler under 694 MHz skall helt och hållet vila på tillståndshavaren av 

frekvenstillstånd i 700 MHz-bandet. Uppstår trots allt någon form av störning skall de 

åligga tillståndshavaren att omedelbart åtgärda den uppkomna situationen. Vidare skall 

det åligga PTS att kontinuerligt följa upp att detta efterlevs. 
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