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Remissvar N2008/47773/ITP

Handläggare:
Lars Hedberg
070-752 11 55
e-post:: lars.hedberg@ssnf.org

Näringsdepartementet
Helena Strömbäck
103 33 Stockholm
E-post: maria.solberg@enterprise.ministry.se
registrator@enterprise.ministry.se

Remissvar: Remittering av promemoria om ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, mm
Inledning
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) är en bransch- och intresseorganisation som organiserar ca
150 stadsnät och ca 150 leverantörer av tjänster och utrustning.
Våra synpunkter avser endast stadsnätsägarnas intressen vilka till 85 % ägs och eller drivs av
kommunala bolag, förvaltningar eller i samverkan med privata partners.
Huvudsyftet för våra offentligt ägda stadsnät är att ge invånarna, företag och den kommunala
verksamheten i respektive kommun och region såväl på landsbygden som i tätort möjlighet till
bredband via öppna konkurrensneutrala nät där valfrihet och öppenhet på icke diskriminerande
villkor råder, som ger befintliga och nya aktörer möjlighet att leverera sina tjänster utan att behöva investera i egen infrastruktur.

Synpunkter
Sverige är ett mycket glest befolkat land i jämförelse med de flesta andra EU-länder och har därför en extra utmaning när det gäller tilldelning av tillstånd för radio där man bör ta särskild hänsyn i områden där markandsaktörerna visar litet intresse.
Det är därför viktigt att komma ihåg att vår befolkningstäthet på ca 21 personer per kvadratkilometer och i vissa regioner färre än en person per kvadratkilometer är extremt låg och måste därför
behandlas utifrån detta faktum så att tillgången av elektroniska kommunikationer såväl fasta som
mobila finns tillgängliga i hela Sverige. I vissa områden kan radiolösningar vara det enda
alternativet både ur ekonomiska och tekniska synpunkter. Det är därför viktigt att frekvensutrymme reserveras till dessa områden så att marknadsaktörer inte låser dessa områden genom att
ansöka och tilldelas licenser som sedan inte används
Vi stödjer behovet av en reform av lagstiftningen för att anpassas till den rådande markandsutvecklingen.
4.2 Vi stödjer förslag om tillståndshavarens rätt att använda radiosändare inom visst frekvensområde inte behöver tillstånd för enskilda radiosändare.
4.3 Här bör särskild hänsyn tas till glesbygden så att ex. stads- eller regionnät kan använda radioaccesser i områden där annan lösning inte är praktisk, ekonomisk möjlig. D.v.s. vid tilldelning av
tillstånd måste här hänsyn tas till detta.
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4.4 Vi stödjer tillståndstiden vid förlängning under förutsättning att tillståndet nyttjas under den
tidigare tillståndstiden.
4.5 Vi stödjer förslaget om förlängning av tillstånd under förutsättning att tillståndet används
under tillståndstiden om inte särskilda skäl föreligger.
4.6 Vi stödjer förslaget om överlåtelse och uthyrning av tillstånd.
SSNf stödjer för övrigt förslaget utan att ta ställning i enskilda detaljer.

Med vänlig hälsning

Mats Berggren
Ordförande
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