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Från analog till digital marksänd radio – SOU 2014:77 

  
Länsstyrelsen Norrbotten har uppmanats lämna synpunkter på ovanstående betänkande.   

 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen anser att betänkandets förslag överlag är positivt ur ett ekonomiskt, 

marknads- och miljömässigt perspektiv. Vi har därmed inga invändningar mot förslaget 

under förutsättning att nedanstående synpunkter kan säkerställas.  

 

Som framgår av betänkandet är ett av villkoren för att upphöra med FM-sändningarna 

att man via den digitala tekniken når samma täckningsgrad för Sveriges Radios 

sändningar på 99,8 procent av den bofasta befolkningen som dagens FM-sändningar 

innebär. Det är ett krav som länsstyrelsen anser vara viktigt att uppnå. Däremot framgår 

det ingenting om hur den geografiska yttäckningen blir i övrigt i de delar av landet där 

det inte finns bofast befolkning. Länsstyrelsen anser att det måste vara ett absolut krav 

att den geografiska yttäckningen för Sveriges Radio blir densamma med digital teknik 

som för dagens FM-sändningar även i områden utan bofast befolkning i såväl 

fjällvärden, skogslandskapet som skärgården. Sveriges Radio är ett mycket viktigt 

redskap för bland annat de näringar som verkar i dessa områden och detta inte minst ur 

ett säkerhetsmässigt perspektiv.  

 

Det framgår inte heller av betänkandet om en utbyggnad till digital teknik kommer att 

kräva ytterligare utbyggnad av infrastrukturen i form av master med mera. Enligt 

länsstyrelsen mening får inte en utbyggnad till digital teknik komma att innebära stora 

krav på ytterligare behov av master i till exempel känsliga naturområden.  

   

Samråd 

I beredningen av detta ärende har samråd skett med IT Norrbotten.    

 

Beslut  

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med utredare 

Jimmy Bystedt, enheten för Tillväxt och Infrastruktur som föredragande. I beredningen 

har enheterna för Landsbygd, Samhällsplanering och kulturmiljö, Socialhållbarhet och 

samhällsskydd, Naturresurs och rennäring samt Naturvård deltagit.    

 

 

 

Sven-Erik Österberg 
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