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Remissvar angående ”Rapport från 
Myndigheten för radio och tv om 
sändningsutrymme för marksänd tv under 
tillståndsperioden 2014-2020” 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser till skillnad mot 
Myndigheten för radio och tv (MRTV) att rapportens alternativ 2 är mest 
fördelaktigt för att Sverige ska kunna ha möjlighet att ta del av de många 
fördelar och de ökade möjligheter till internationell samverkan som en 
eventuell europeisk harmonisering av spektrum för PPDR (Public Protection 
and Disaster Relief) på det s.k. 700-bandet skulle innebära. 

MSB instämmer i MRTV:s bedömning i kapitel 9.4 Beredskap och säkerhet.  

Synpunkter  

I MSB:s instruktion står bland annat att myndigheten ska införa, förvalta och 
utveckla radiokommunikationssystemet Rakel för skydd och säkerhet. Sveriges 
PPDR-användares behov av nya tjänster ökar, liksom i övriga Europa. Vissa av 
dessa tjänster kräver ökad bandbredd med hög nationell tillgänglighet.  

Det pågår ett internationellt arbete med att definiera ett harmoniserat 
spektrum för PPDR och förutom det spektrum som anges i resolution 646 
(380-470 MHz) diskuteras även det s.k. 700-bandet (694-790 MHz-bandet). 
Vilket spektrum som kommer att dediceras för PPDR är i dagsläget alltså 
oklart, men kan komma att klarna efter beslut om antagande av resolution 646 
på World Radiocommunication Conference 2015. Därför är det av största vikt 
att Sverige inte har bundit upp 700-bandet fram till 2020. 

Sverige är idag drivande i frågor som rör interoperabilitet inom PPDR-området 
och det skulle därför vara mycket olyckligt om ett beslut tas som omöjliggör att 
Sverige kan ta del av de många fördelar och de ökade möjligheter till 
internationell samverkan som en harmonisering av spektrum på 700-bandet 
för PPDR skulle innebära. 
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MSB instämmer i MRTV:s bedömning i kapitel 9.4 Beredskap och säkerhet. 
Om ett beslut om minskat sändningsutrymme följs av ett teknikskifte – där 
konsumenterna måste byta ut sin mottagarutrustning – anser MSB det viktigt 
att noggrant analysera risker för störningar och problem för hushållens 
mottagning av marksänd tv. Det är viktigt att möjligheterna att ta emot viktiga 
meddelanden till allmänheten (VMA och myndighetsmeddelande) via tv inte 
påverkas. 

I övrigt har MSB inga synpunkter på innehållet. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektören Nils Svartz beslutat. Handläggaren Carl 
Lilius har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även 
avdelningschefen Cecilia Nyström och biträdande enhetschefen Lars-Göran 
Emanuelson deltagit. 

 
 
 

Nils Svartz 

 

   Carl Lilius 
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