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Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende PTS förslag till 
föreskrifter om undantag från tillståndsplikt 
för användning av vissa radiosändare  

1. Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 14 september 2022 skickat ut ett förslag till nya 

föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. 

Remissen har skickats till utvalda myndigheter, organisationer och företag. 

Remisstiden gick ut den 12 oktober 2022. En remissinstans begärde att få förlängd 

svarstid till den 24 oktober 2022, PTS medgav anstånd till den 20 oktober 2022. 

Nedan sammanställs de huvudsakliga synpunkter som framförts i inkomna remissvar 

tillsammans med PTS inställning till remissinstansernas synpunkter. Remissvaren 

finns, tillsammans med den gemensamma konsekvensutredningen för PTS nämnda 

föreskriftsförslag samlade i dnr 22-8831. 

PTS har uppmärksammat följande skrivfel.   

På sid. 10, sista stycket ska meningen ”ändringen införs genom en ny 3 kap. 104 § 
samt att 3 kap. 114 § ersätter nuvarande 3 kap. 195 §” ersättas med ”ändringen införs 
genom en ny 3 kap. 205 § samt att 3 kap. 215 § ersätter nuvarande 3 kap. 195 §”.   

På sid. 39 sista stycket ska ”eftersom användarna efter införandet av undantaget inte 
längre behöver söka tillstånd drabbas de av relaterade kostnader.” ersättas med 
”eftersom användarna efter införandet av undantaget inte längre behöver söka 
tillstånd drabbas de inte av relaterade kostnader. 

 

http://www.pts.se/
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2. Inkomna remissvar 

32 remissvar har inkommit varav två innehöll synpunkter på förslaget. 

Följande remissinstanser har varit positiva till eller inte haft några synpunkter på 

förslaget; 

Mobility Sweden, Swedac, Strålsäkerhetsverket, Kustbevakningen, Vinnova, 

Tillväxtanalys, Teknikföretagen, Energimyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten 

för press, radio och tv, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets 

radioanstalt, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Svensk Sjöfart, 

Polismyndigheten, Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket, Folkhälsomyndigheten, 

Statskontoret, Rymdstyrelsen, Boverket, Riksrevisionen, Energimarknadsinspektionen, 

Konsumentverket, Specialpedagogiska myndigheten, Tillväxtverket, Säkerhetspolisen 

och Generic Motors. 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

 

3. Synpunkter och PTS kommentarer 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det är olyckligt att åtgärder som 

försämrar mobiltäckningen på landets tåg införs. Mobiltäckningen som redan är 

bristande på landets tåg är mycket viktig för resande upplevelsen och 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. SKR anser vidare att förslaget som innebär ökade 

kostnader till följd av att utrustning behöver bytas ut kommer mycket olägligt i en tid 

med ansträngd ekonomi hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som drabbats 

hårt av pandemin med uteblivna biljettintäkter.  
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PTS kommentar: förslagen på reviderade villkor implementerar tvingande EU-beslut. 

De tekniska villkoren är satta för att inte orsaka störning på annan användning av 

spektrum. Bestämmelserna är således både tvingande och nödvändiga varför något 

avsteg från de uppsatta villkoren inte är möjligt.  

 

Hela Sverige ska leva påtalar vikten av goda möjligheter till uppkoppling vid resa 

mellan landsbygder, mellan städer och landsbygder och mellan städer. Det 

underlättar arbetsresande ur ett platsoberoende perspektiv och möjliggör gröna 

arbetsresor i högre grad. Det finns en risk att resande försvåras genom bristfälliga 

mobilnät och därtill sämre kapacitet på ombord-wifi system.  

 
Hela Sverige ska leva vill också att järnvägsföretagen och vagnbolagen ska ges 

tillräckliga medel för att på ett tidseffektivt sätt göra de förändringar de behöver göra 

i sina wifi-system så att de som resor inom landet drabbas så lite som möjligt av 

eventuella störningar vid ett utbyte av hård- och mjukvara för wifi. Ytterligare, om det 

innebär en permanent kapacitetssänkning på ombord-wifinät så vill vi påtala vikten 

av andra kompenserande åtgärder, exempelvis förbättra och säkerställa tillgången till 

god mobil infrastruktur. 

 

PTS kommentar: förslagen på reviderade villkor implementerar tvingande EU-beslut. 

De tekniska villkoren är satta för att inte orsaka störning på annan användning av 

spektrum. Bestämmelserna är således både tvingande och nödvändiga varför något 

avsteg från de uppsatta villkoren inte är möjligt.  

 

De aktörer som kan bli berörda av kommissionsbesluten bedöms ha vetskap om de 

ovan nämnda kommissionsbesluten och PTS gör bedömningen att det inte krävs 

någon särskild övergångsperiod för implementering av de nya bestämmelserna i de 

föreslagna föreskrifterna.  

  

Sammanfattningsvis föranleder synpunkterna inga ytterligare åtgärder.   

 

 

 

 

 


