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Synpunkter avseende rapporten och 
kartläggningen En långsiktigt hållbar kommersiell 
radioverksamhet, MPRT 21/03668 

Post- och telestyrelsen (PTS) har ombetts lämna synpunkter på Myndighetens för press, radio 
och TV (MPRT) rapport ”En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet” samt 

Nedan följer PTS synpunkter. 

En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet KARTLÄGGNING 

I avsnitt 2.3, andra stycket, ska korrekt frekvensband vara 174 240 MHz. 

Under Tabell 4 på sida 20 anges att Sändarnät 2 är ett nationellt nät. Sändarnät 2 är regionalt 

PTS har i övrigt inga synpunkter på rapporten ”En långsiktigt hållbar kommersiell 
radioverksamhet KARTLÄGGNING” som avser kartläggning och analys av 
digitalradioutvecklingen i Europa och av marknaden för digitalradio i Sverige. 

En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet RAPPORT 

I avsnitt 1.3, första stycket, ska korrekt frekvensband vara 174 240 MHz. 

PTS instämmer i bedömningen att tydlighet och förutsägbarhet i tillståndsgivningsprocessen 
är viktigt för att möjliggöra goda konkurrensvillkor och förutsättningar på marknaden. I 
sammanhanget bör dock nämnas att sänkta kostnader för starka aktörer på en marknad med 
få företag inte nödvändigtvis kommer konsumenterna till gagn. För att kommersiella aktörer 
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Vår referens: 22-12891 

kartläggningen med samma namn. 

-

uppdelat i 20 områden. 

-
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ska ha incitament att återinvestera eventuellt överskott i verksamheten istället för att dela ut 
detta till ägare eller fördela till andra angränsande verksamhetsområden krävs att de möter 
ett konkurrenstryck, vilket i allmänhet är lägre om det endast är ett fåtal aktörer som verkar 

Det är enligt PTS mening, givet de förhållandevis långa tillståndsperioderna, rimligt att en 
prövning görs av de ansökandes finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva 
sändningar under hela tillståndsperioden. Detta måste samtidigt vägas mot de inträdeshinder 
det skapar för potentiella nya aktörer. Det är således viktigt att de finansiella och tekniska 
krav som tillämpas i tillståndsgivningsprocessen är tillräckliga för att säkerställa att aktören 
med rimlig tillförlitlighet kan sända under hela perioden men samtidigt inte är så omfattande 
att de utgör ineffektivt höga trösklar för potentiella nya aktörer på marknaden. 

PTS vill framhålla vikten av att det kvarstår möjligheter för nya aktörer att göra inträde på den 
kommersiella radiomarknaden, oavsett hur stor sannolikheten för detta bedöms vara i 

Avslutningsvis anser PTS att det kan övervägas om avsnitt 7.2. och 7.3 bör kompletteras med 
ytterligare analys som väger fördelarna för medborgarna av införandet av förslagen mot det 
sannolika bortfallet av medel till statskassan som följer av att auktionsförfarandet tas bort. 
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på marknaden. 

dagsläget. 
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