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REMISSVAR 1 (1) 
Datum Diarienummer 
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Post- och telestyrelsens förslag om nya föreskrifter 
om undantag från tillståndsplikt för användning av 
vissa radiosändare  
 
Säkerhetspolisen har utifrån de intressen myndigheten har att bevaka 
följande synpunkter på det remitterade förslaget om nya föreskrifter.  
 
Den 1 januari 2020 trädde vissa ändringar i kraft i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation, LEK, som innebär att en förutsättning för att 
PTS ska bevilja en ansökan om tillstånd att använda radiosändare är att det 
kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges 
säkerhet (se 3 kap. 6 § 7). Regeringen har från och med den 1 februari 2020 
i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation, FEK, infört en 
skyldighet för PTS att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i 
dessa ärenden (se 12 a §). Samrådsskyldigheten och kravet att 
radioanvändningen inte ska orsaka skada för Sveriges säkerhet omfattar 
samtliga tillstånd och det görs inte några undantag från dessa bestämmelser i 
varken LEK eller FEK.  
 
I den konsekvensutredning som PTS har bifogat det remitterade förslaget 
omnämns inte den nya regleringen och det framgår inte heller om – och i så 
fall på vilket sätt – denna påverkar PTS bemyndigande i 3 kap. 4 § LEK att 
meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. Innan en sådan analys 
har gjorts saknar Säkerhetspolisen möjlighet att komma in med synpunkter 
på förslaget i sak.  
 
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Föredragande har 
varit verksjuristen Marie-Louise Dock Collin.  
 
 
         
Per Lagerud  

 
Marie-Louise Dock Collin 
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