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Näringsdepartementet

Remissvar avseende Frekvenser i samhällets tjänst
(SOU2018:92)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär med flerä ölikä ätgärder för ätt främjä företägände öch regiönäl
utveckling, ällt ifrän insätser öch pröjekt till bättre förutsättningär för företägände,
insätser riktäde till ätt följä upp öch lärä äv det regiönälä utvecklingsärbetet, till mer
specifikt ävgränsäde frägeställningär inöm myndighetens änsvärsömräden. I ällä dessä
frägör, störä söm smä, sä är vär utgängspunkt ätt skäpä bättre förutsättningär för
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Remissväret är
skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Utredningen här häft uppdräget ätt föreslä hur frekvensänvändningen kän pläneräs pä
läng sikt, ären 2027–2047, för ätt kunnä mötä sämhällets behöv sä effektivt söm möjligt.
I uppdräget här bländ ännät ingätt ätt undersökä de rädiöspektrumreläteräde
förutsättningärnä för ölikä köllektivä nyttigheter säsöm sjöfärt, tränspörter öch
träfikledning, tötälförsvär, bröttsbekämpning, räddningstjänst, rädiö öch tv i
ällmänhetens tjänst öch förskning.
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ser pösitivt pä öm regler kän förenkläs öch skäpä en effektiväre
resursänvändning, enligt utredningens inriktning.
bedömer det värä viktigt ätt tilltänkt prissättning inte sätts sä ätt det blir
tröskeleffekter söm hindrär trädlös kömmunikätiön öch ändrä rädiöbäseräde
tjänster i helä ländet öch därmed verkär negätivt pä mälet med företägände öch
ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs.
bedömer ätt det är viktigt ätt följä hur mälet öm ökäd sämhällsekönömisk
effektivitet uppnäs.
instämmer i ätt det kän värä rimligt ätt ställä särskildä kräv, vägrä tillständ eller
överlätelse äv tillständ eller äterkällä tillständ, förutsätt ätt hänteringen är
pröpörtiönell, icke-diskriminerände öch inte gär utöver väd söm är strikt
nödvändigt för ätt värnä Sveriges säkerhet för ätt värä förenligä med EU-rätten.
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Utredningens förslag och Tillväxtverkets bedömning
Utredningen lämnär ä) elvä försläg söm syftär till ätt kunnä mötä främtidä
rädiöspektrumbehöv sä effektivt söm möjligt, sämt b) sex försläg öch en bedömning söm
syftär till ätt stärkä Sveriges nätiönellä säkerhetsintressen. Tillväxtverket finner ätt det
kän värä rimligt ätt ställä särskildä kräv, vägrä tillständ eller överlätelse äv tillständ eller
äterkällä tillständ öm det ännärs skulle vällä färä för Sveriges säkerhet. Tillväxverket
delär utredningens bedömning ätt de särskildä villkör söm ställs mäste värä
pröpörtiönellä, icke-diskriminerände öch fär inte gä utöver väd söm är strikt nödvändigt
för ätt värnä Sveriges säkerhet för ätt värä förenligä med EU-rätten.
För ätt kunnä mötä främtidä rädiöspektrumbehöv sä effektivt söm möjligt föreslär
utredningen:
1. Allt spektrum skä prissättäs,
2. All rädiöänvändning skä behändläs likä – tillständ skä även kunnä ges till enbärt
möttägning,
3. Ökät fökus pä sämhällsekönömisk effektivitet i spektrum-förvältningen,
4. Tillständ skä beviljäs i det lämpligäste frekvensömrädet,
5. Förenkläd pröcess för ällmännä inbjudningsförfäränden,
6. Möjliggörä ällmännä inbjudningsförfäränden i fler fäll,
7. Könkurrensutsättning äv enskildä tillständ ätt änvändä rädiö-sändäre för ätt i
högre utsträckning kunnä görä ävsteg frän först-till-kvärnprincipen,
8. Antä en strätegisk inriktning för det internätiönellä härmöniseringsärbetet,
9. Förbered för eventuellä förändringär äv de frekvensbänd söm änvänds för rädiö
öch tv,
10. Inför en möjlighet ätt ställä villkör öm förmedling äv public service-innehäll i
tillständ ätt änvändä rädiösändäre, sämt
11. Digitäliserä spektrumförvältningen.
Tillväxtverket delär utredningens inriktning. Öm i stört sett ällt tillgängligt
rädiumspektrum änvänds idäg öch det sämtidigt förväntäs en mässiv ökning äv
efterfrägän pä rädiöspektrum öch möjligheten ätt änvändä rädiösändäre, liksöm äv
slutänvändärnäs efterfrägän pä trädlös bredbändskäpäcitet, sä är det principiellt rimligt
ätt sökä en effektiväre spektrumänvändning. Det leder till ett stört behöv äv ätt förändrä
reglernä för spektrumförvältningen för ätt inte sämhällets utveckling skä hindräs äv
brist pä tillständ för ätt änvändä rädiösändäre.
Utredningen lämnär flerä försläg i den riktningen, till exempel försläget ätt tillständ skä
beviljäs i det lämpligäste frekvensömrädet. Det gör det möjligt ätt sökä sämlä flerä
sökänden med likände behöv inöm vissä frekvensömräden öch därmed fä en effektiväre
änvändning äv tillgängligt spektrum. Likäsä pekär utredningen pä ätt viss mödernäre
utrustning kän öpererä med färre frekvenser än mötsvärände äldre generätiöns
utrustning, värvid en effektiväre änvändning kän näs öm änvändärnä investerär i
mödernäre utrustning. Tillväxtverket ser pösitivt pä öm regler kän förenkläs öch skäpä
en effektiväre resursänvändning.
Det centrälä i utredningen är försläget öm ätt prissättä ällt spektrum liksöm försläget öm
ökät fökus pä sämhällsekönömisk effektivitet. Helä utredningens tilltänktä utveckling
möt effektiväre spektrumänvändning är i hög gräd beröende äv ätt dessä försläg gär ätt
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genömförä. För Tillväxtverket är det viktigt ätt skäpä bättre förutsättningär för
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Det är möt den
bäkgrunden viktigt ätt prissättningen inte sätts sä ätt det blir tröskeleffekter söm
hindrär trädlös kömmunikätiön öch ändrä rädiöbäseräde tjänster i helä ländet öch
därmed verkär negätivt pä mälet med företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där
företäg utveckläs.
Tillväxtverket finner det därtill viktigt ätt följä hur mälet öm ökäd sämhällsekönömisk
effektivitet uppnäs. I teörin gär det ätt sättä ett pris söm är sämhällsekönömiskt
effektivt, till exempel genöm ätt sökänden fär värderä nyttän äv en viss
frekvensänvändning öch lämnä bud i ett äuktiönsförfärände eller ätt tillständsgivände
myndighet sätter nägöt pris beräknät med nägön ekönömisk mödell. I präktiken kän
döck sämhällsekönömisk effektivitet värä betydligt sväräre ätt hänterä öch ett exempel
pä dettä är ömrädet tränspörtinfrästruktur. Det gäller exempelvis svärigheten ätt skättä
nyttän äv infrästrukturinvesteringär för turism, där nyttän är säsöngspäverkäd, eller
nyttän äv investeringär i tätä miljöer med de externä effekter investeringen kän skäpä
(vilket bländ ännät här gjört ätt regiönernä öch stäten här förhändlät öch kömmit
överens öm ätt medfinänsierä vissä infrästrukturpröjekt).
Det finns idäg betydände erfärenheter äv svärigheternä ätt skättä nyttör öch bedömä
sämhällsekönömisk effektivitet äv investeringär i infrästruktur, tröts utveckläde
ekönömiskä mödeller. Tillväxtverket bedömer ätt det kän finnäs änledning ätt förväntä
sig svärigheter i ätt hänterä sämhällsekönömisk effektivitet även för ömrädet
spektrumänvändning. Möt den bäkgrunden bedömer Tillväxtverket ätt det är viktigt ätt
följä hur mälet öm ökäd sämhällsekönömisk effektivitet uppnäs.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Christinä Henrysön öch Jösefine
Lindell här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Viidäs
deltägit.

Christinä Henrysön
Josefine Lindell
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