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Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm

Näringsdepartementet

Uppdrag att planera frekvensutrymme för marksänd tv efter den 31 mars
2017
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram en
nationell planeringslösning för marksänd digital tv efter den 31 mars
2017. Planeringslösningen ska syfta till att i frekvensbanden 174–230
MHz samt 470–694 MHz medge utrymme för minst sex nätlager
(sändarnät), varav fem ska vara nationella och det sjätte ska täcka så stor
geografisk yta som möjligt.
Planeringslösningen ska göra det möjligt för Sveriges Television AB
(SVT) att uppfylla sina uppdrag i allmänhetens tjänst, såvitt avser
sändning till hela landet samt sändningar av regionala program. PTS
ska vidare i arbetet med planeringslösningen beakta de övriga uppdrag i
allmänhetens tjänst som SVT, Sveriges Radio AB (SR), och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) har.
Planeringslösningen för marksänd tv ska inte påverka möjligheten till
utbyggnad av marksänd digital ljudradio i de fyra nätlager i frekvensbandet 174–240 MHz som har tilldelats Sverige inom ramen för internationell frekvensplanering.
Planeringslösningen ska så långt som möjligt vara avstämd med berörda
grannländers frekvensmyndigheter.
Vid utförandet av uppdraget ska PTS föra en nära dialog med och
inhämta synpunkter från Myndigheten för radio och tv, SVT och
Teracom AB. PTS ska inhämta synpunkter från Försvarsmakten,
Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. PTS ska även
vid behov inhämta synpunkter från andra berörda intressenter.
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax
08-411 36 16

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
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Uppdraget ska slutredovisas skriftligen till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2016. Slutredovisningen
ska redogöra för planeringslösningens utformning samt dess eventuella
kända geografiska begränsningar. I redovisningen ska det finnas en redogörelse för de åtgärder som behöver vidtas i näten för marksänd tv med
anledning av övergången till den nya planeringslösningen.
Före slutredovisningen ska PTS ge in en delredovisning om uppdragets
fortskridande. Denna delredovisning ska ges in till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.
I redovisningarna ska en hänvisning göras till detta besluts diarienummer.
Bakgrund

Regeringen har den 28 oktober 2010 och den 19 december 2013 fattat
olika beslut som innebär att sändningsutrymme i frekvensbandet
174–240 MHz får användas för digital marksänd ljudradio.
Regeringen har den 19 december 2013 beslutat om sändningstillstånd för
SR, SVT och UR vilka gäller från och med den 1 januari 2014 till och
med den 31 december 2019 (dnr Ku2013/2524 m.fl.). Tillstånden har
förenats med villkor bl.a. om säkerhet i produktion och distribution.
Av SR:s och SVT:s tillstånd framgår dessutom bl.a. att företagen ska
sända radio respektive tv till hela landet. Att sända till hela landet innebär
att minst 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen ska kunna ta
emot sändningarna. SR och SVT ska också sända regionala program.
Regeringen har den 27 februari 2014 beslutat om sändningsutrymme för
marksänd tv (dnr Ku2013/1232/MFI m.fl.). Beslutet innebär följande.
1. Sändningsutrymmet 174–230 MHz, förutom utrymme som
genom regeringsbeslut den 28 oktober 2010 upplåtits för digital
marksänd ljudradio, får från och med den 1 april 2014 till och med
den 31 mars 2020 upplåtas för sådana tv-sändningar liksom
sökbar text-tv som kräver tillstånd enligt radio- och tv-lagen
(2010:696) (tillståndspliktiga tv-sändningar).
2. Sändningsutrymmet 470–694 MHz får från och med den 1 april
2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga
tv-sändningar.
3. Sändningsutrymmet 694–790 MHz får från och med den 1 april
2014 till och med den 31 mars 2017 upplåtas för tillståndspliktiga
tv-sändningar.
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4. Minst sju sändarnät i hela landet får från och med den 1 april 2014
till och med den 31 mars 2017 användas för tillståndspliktiga
tv-sändningar. Från och med den 1 april 2017 till och med den
31 mars 2020 får minst fem sändarnät användas för tillståndspliktiga tv-sändningar.
Skälen för regeringens beslut

Radiofrekvenser är en begränsad naturresurs med ett stort samhällsekonomiskt värde. Utgångspunkten är att frekvensanvändning bör
ske på ett effektivt sätt. Utvecklingen inom området för elektronisk
kommunikation är fortsatt snabb, vilket gör det särskilt angeläget att
radiofrekvenserna utnyttjas effektivt och flexibelt på ett sätt som gynnar
allmänintresset.
Beslutet om sändningsutrymme för marksänd tv som regeringen fattat
den 27 februari 2014 innebär bl.a. att samma utrymme som före den
1 april 2014 har upplåtits för marksänd tv ska fortsatt få användas för
marksänd tv fram till och med den 31 mars 2017. Efter detta datum kan
det s.k. 700 MHz-bandet (694–790 MHz) göras tillgängligt för andra
ändamål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Mot den angivna bakgrunden krävs det en ny planeringslösning för
marksänd tv i Sverige. PTS bör ges i uppdrag att ta fram en sådan
planeringslösning.
På regeringens vägnar

Anna-Karin Hatt
Per G. Andersson
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA och KSÄ
Justitiedepartementet/L6 och KO
Landsbygdsdepartementet/ELT
Försvarsdepartementet/SSK, MFU och MFI
Näringsdepartementet/RT och MK
Kulturdepartementet/MFI
Myndigheten för radio och TV
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Sveriges Radio AB
Teracom AB

