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Försvarsmakten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Myndigheten för
press, radio och tv:s rapport Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och
digital kommersiell radio.
Försvarsmakten har följande synpunkter på rapporten och förslagen.

Sammanfattning
Försvarsmakten har inget att erinra mot att tillståndstiderna för analog och digital
kommersiell radio synkroniseras.
Försvarsmakten avstyrker förslaget om att alla nuvarande tillståndshavare ska få
förlängda tillstånd.
Försvarsmakten avstyrker förslaget om att utlysa nya tillstånd i ledigt frekvensutrymme.

Bakgrund
Försvarsmakten har följt utvecklingen av digitalradion i Sverige då den har
påverkan på såväl Försvarsmaktens möjligheter att utföra sitt uppdrag som på
samhällets krisberedskap. Försvarsmakten vill lämna följande bakgrund till sitt
yttrande över digitalradions tillståndstider.

(LLI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

Datum

Beteckning

2021-07-02

FM2021-15227:4

I Sverige är frekvensutrymmet 174 – 240 MHz reserverat för tv och digitalradio.
Frekvensutrymmet är kraftigt underutnyttjat i den övre delen, där digitalradion
ligger. Endast 15 digitalradiosändare har tagits i bruk sedan 90-talet, varav ingen
sänder i frekvensutrymmet 230-240 MHz. Området 230-240 MHz är av stor och
snabbt ökande betydelse för Försvarsmaktens verksamhet, såväl nationellt som
internationellt, liksom för militär verksamhet i nationer som Sverige har bilaterala
och multilaterala militära samarbeten med1.
Enligt Försvarsmaktens bedömning är det av stor vikt att den svenska frekvensplanen harmoniseras med NATO och våra grannländer i det här frekvensbandet.
Detta lyfts bland annat i vårt remissvar på ”Från analog till digital marksänd
radio…” (SOU 2014:77). Försvarsverksamheten kan samexistera med digital
ljudradio inom frekvensbandet om det planeras väl. Så länge bandet i sin helhet är
dedikerat till digitalradio kan inte Försvarsmakten planera en långsiktig
frekvensanvändning i bandet trots att det är närmast tomt. Detta då en sådan
planering när som helst skulle kunna rivas upp om det skulle etableras nya
digitala sändare som har prioritet i bandet.
Frekvensbandet 230-240 MHz, som är den del av frekvensbandet där
Försvarsmakten har störst intresse, bör därför i den svenska nationella
frekvensplanen ges en status med militär prioritet, för delad civil och militär
användning, i enlighet med den europeiska frekvensplanen.
MPRT:s rapport syftar inte till att ändra den svenska frekvensplanen, men mot
denna bakgrund har Försvarsmakten följande synpunkter.

MPRT:s förslag om synkroniserad tillståndstid
I rapporten föreslås att tillståndstiderna för analog och digital kommersiell
ljudradio ska synkroniseras genom att det skjuts in en kortare tillståndsperiod på
fyra år, mellan 2022 och 2026. Försvarsmakten har inget att erinra.

MPRT:s förslag om förlängda tillstånd
I rapporten föreslås att nuvarande tillstånd att sända digital radio ska förlängas till
2026. Försvarsmakten anser att tillståndshavare som inte uppfyller sina
tillståndsvillkor, t.ex. i fråga om utbyggnad, inte ska få förlängt tillstånd utan
särskild prövning. Ett sändningstillstånd från MPRT reserverar frekvensresurser
även om de i praktiken inte används och lägger hinder i vägen för
Försvarsmaktens verksamhet i enlighet med vad som redogörs för ovan.
Försvarsmakten avstyrker således förslaget.

1

Sveriges åtagande framgår bland annat av regeringens anmälan till NATO styrkeregister ”NATO
Response Force” 2013-11-28 Regeringsbeslut nr 19 och 2014-06-12 Regeringsbeslut nr 6.
Därutöver hänvisas till 2014-08-28 Regeringsprotokoll Fö2014/91/SI samt Regeringens
samförståndsavtal 2014-09-04 MoU ”Provision of Host Nation Support” med NATO.
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MPRT:s förslag om att utlysa ledigt frekvensutrymme
Eftersom frekvensutrymmet i praktiken nästan är tomt är det förståeligt att det
ligger nära till hands att vilja utlysa tillstånd till nya och flera aktörer. Rapporten
beskriver samtidigt att branschen behöver kunna planera långsiktigt. Att lysa ut
tillstånd med enbart en fyraårig tillståndstid torde innebära att de eventuella nya
tillståndshavare som vågar bjuda på dessa korta tillstånd ändå inte vågar satsa
fullt ut på att bygga ett nät, samtidigt som frekvensresurserna knyts ännu hårdare
till en användning som kanske inte ens kommer igång. Försvarsmakten avstyrker
därför detta förslag och ser att det först behöver fattas beslut om en militär
delning i frekvensområdet 230-240 MHz.
Försvarsmakten har inget att erinra mot att fler tillståndshavare får tillträde till att
sända i nu befintliga muxar, dvs att genom nu befintliga sändare på nuvarande
frekvenser sända fler programformat2.
Ärendets beredning
I beredningen av detta ärende har deltagit örlogskapten Per Nordlöf, major Daniel
Svensson, försvarsjurist Nils Edvall och kommendörkapten Leif Östgaard.
-o0oDetta yttrande har beslutats av chefen för ledningsstaben, viceamiral Jonas
Haggren. I den slutliga handläggningen har som föredragande deltagit
civilingenjör Lena Liman.

Jonas Haggren
Chef ledningsstaben
Lena Liman

2

En mux – multiplex – fogar samman flera dataströmmar så att de samtidigt kan sändas från
samma antenn på samma frekvens.
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