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Konsultation av intresset för användning av 
FM-bandet för analog kommersiell ljudradio 

PTS har fått ett regeringsuppdrag1 att ta fram en ny frekvensplanering för 
analog kommersiell ljudradio.  
 
Gällande sändningstillstånd för analog kommersiell radio går ut den 31 juli 
2018. Sändningarna bedrivs idag i 51 olika sändningsområden. Nya tillstånd 
med start den 1 augusti 2018 ska utlysas av Myndigheten för press, radio och tv 
(MPRT) enligt bestämmelser i Radio- och tv-lagen. Inför den nya 
tillståndsperioden har PTS fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny 
frekvensplanering för kommersiell analog ljudradio som ska främja konkurrens 
och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig 
kommersiell radio. Frekvensplaneringen bör bland annat möjliggöra 
sändningsområden med så stor täckning som möjligt. PTS ska utföra uppdraget 
i nära dialog med MPRT och även inhämta synpunkter från berörda aktörer. 
 
För att PTS ska få ett bra underlag för det fortsatta arbetet efterfrågas därför 
med denna konsultation marknadsaktörernas synpunkter i ett antal frågor. 
  

                                                 

1 http://www.regeringen.se/contentassets/52821e719a354fa39c1bf95e118c85b5/uppdrag-till-post--och-
telestyrelsen-om-frekvensplanering-for-analog-kommersiell-radio.pdf 
 



 

 

Sida 

 
2(3) 

  

Post- och telestyrelsen 2 
 

 

Konsultation 
Inom ramen för denna konsultation vill PTS få aktörernas synpunkter på 
följande: 
 
- Konkurrens och mångfald: 

 
o Vilka förutsättningar anser ni behöver beaktas för att 
frekvensplaneringen ska främja konkurrens och mångfald samt 
ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio ur ert 
perspektiv? 

 
 
- Sändningsområden: 

 
o Har ni intresse för sändningsområden med stor täckning och i 
så fall hur stort täckningsområde? 

 
o Har ni intresse för mindre sändningsområden och vad skulle 
kriterierna för sådana i så fall vara? (t.ex. befolkningsmängd, 
geografisk utformning, vägar, intresseområden, annat) 

 
o Hur anser ni att sändningsområdenas geografiska begränsning 
ska utformas. (t.ex. landsgräns, län, kommuner, cirklar, annat) 
 

- Tekniska aspekter:  
 

o Vilka tekniska planeringsparametrar anser ni är av särskild vikt 
för PTS att beakta i planeringsarbetet (t.ex. frekvensavstånd, 
fältstyrkenivåer, SFN, MPX, annat) 
 

o Vilken nätstruktur anser ni uppfyller era behov? (t.ex. 
högeffektsändare med hög antennhöjd kontra sändare med lägre 
effekt och antennhöjd, annat) 
 

- Övrigt: 
 

o Övriga aspekter som ni anser är av vikt för en framtida 
planeringslösning för kommersiell analog ljudradio och vid 
övergången till ny tillståndsperiod? 
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Hur man svarar 
Svar skickas till RUFM@pts.se och ska ha inkommit till PTS 
senast den 16 juni 2016. PTS vill ha svaren i skriftlig form. 
 
Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se. 
Ange tydligt om svaren i någon del omfattas av sekretess. 
PTS kommer också att redovisa resultaten av konsultationen i en 
sammanställning. 
 
Frågor angående denna konsultation kan ställas till RUFM@pts.se 
 
 

Fortsatt arbete 
PTS kommer att analysera synpunkter och kommentarer så snart svarstiden gått 
ut och använda underlaget i myndighetens fortsatta arbete med att ta fram en 
planeringslösning. 
 


