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Remiss om förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat
urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i
700 MHz-bandet
Länsstyrelsen har fått ”Förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande
för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet” på remiss.


Länsstyrelsen anser att det är angeläget att snarast möjligt tilldela
spektrumtillstånden för 700 MHz-bandet.



Länsstyrelsen instämmer i vikten av att delar av 700 MHz-bandet används för
att förstärka täckningen i mobilt bredband.



Länsstyrelsen tillstyrker Post och Telestyrelsens förslag om att tillämpa
kombinerat urvalsförfarande, benämnt ”alternativ C” för tillståndet med
villkor om täckning och utbyggnad.

Länsstyrelsen i Stockholms län har regeringens uppdrag att koordinera
bredbandsutbyggnad i länet (N2016/08067/D). Utifrån länsstyrelsens uppdrag
bedömer vi att det är angeläget att 700 MHz-bandet snarast tillgängliggörs för
mobilt bredband. 700 Mhz-bandet är en viktig utökning av befintlig tillgång till
frekvenser för mobilt bredband och ett komplement till utbyggnaden av fiber.
Länsstyrelsen har under 2017 gjort egna kartläggningar av mobiltäckningen i
Stockholms läns skärgård. Ett begränsat antal identifierade brister i täckningen
hanteras genom en pågående utbyggnad av nya master. För andra områden som
inte är kommersiellt intressanta för en förtätning, blir en ökad tillgång till
frekvenser med goda utbredningsegenskaper viktiga.
Länsstyrelsen Stockholms bedömning är att det särskilda villkoret om täckning får
begränsat genomslag inom länet. Däremot kommer täckningskravet att stärka den
digitala infrastrukturen nationellt. Länet omfattar nästan en fjärdedel av Sveriges
befolkning och en stor andel har bakgrund från övriga landet. En god digital
infrastruktur som kopplar samman befolkningen i länet med övriga landet bidrar till
stärkt sammanhållning.
Med god täckning och tillräcklig kapacitet minskar också riskerna för överbelastning
i mobilnätet vid nödsituationer. Då det är omöjligt att helt förutse när detta kommer
att ske behövs en generellt god yttäckning av mobilt bredband i hela landet.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av Johnny Kjellström,
tillförordnad Tillväxtdirektör. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
deltagit handläggare Charlotte Wallberg, och bredbandskoordinator Claes
Palmgren, föredragande.
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