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[…]
Bakgrund, syfte och effektmål

Av 3 kap. 4 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) följer att
PTS i föreskrifter kan fastställa undantag från tillståndsplikt för vissa
radiosändare. För att regleringen ska vara så aktuell som möjligt behöver
föreskrifterna förändras med jämna mellanrum. Bland annat kan
kommissionens beslut om harmonisering av frekvensband föranleda att PTS
behöver ge ut nya föreskrifter. Eftersom föreskrifterna omfattar så mycket som
206 paragrafer för närvarande är det att rekommendera att nya föreskrifter ges
ut istället för att ändringsföreskrifter utfärdas.
Arbetet med nya föreskrifter är indelat i fyra olika faser där fas 1 består av
inventering av nya och ändrade undantag medan en kort utredning av
samhällsnyttan etc. görs i fas 2. I fas 3 tar arbetet med själva utformningen av
föreskrifterna och konsekvensutredningen vid. Och i fas 4 skickas materialet på
remiss till Regelrådet, marknadsaktörer och kommissionen.
Under arbetet i fas 1 och 2 har det identifierats 2 nya nationella undantag och
ett större antal ändringar av befintliga undantag som ska föras in i nya
föreskrifter. Dessa förslag till undantag och ändringar är analyserade i fas 1 och
2 och det beslutades av SLG den 26 januari 2017 att arbetet med fas 3 och 4
kan inledas.
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Därutöver finns det ett antal undantag som fortfarande utreds i fas 1 och 2 men
som under kvartal 1 2017 förväntas överlämnas till fas 3 och 4 och därmed ingå
i projektet med att ta fram nya undantagsföreskrifter 2017/2018.




Det pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett nytt EU-beslut
avseende kortdistansanvändning (SRD). Beslutet som förväntas komma
under slutet av kvartal 1 2017 omfattar ett stort antal undantag för olika
kortdistansradioanvändningar. Implementeringsdatumet, som ännu inte
är känt, för detta EU-beslut kommer sannolikt att kräva att dessa
undantag förs in i föreskrifterna 2017/2018. Således, när beslutet har
fattats och arbetet med i fas 1 och 2 kan slutföras för denna del
kommer även dessa undantag att föras in i arbetet med att ta fram nya
föreskrifter 2017/2018.
Det kvarstår viss utredning avseende effektnivåerna för undantag för
amatörradio. När denna utredning har färdigställts inom ramen för fas 1
och 2 och beslut har fattats av SLG kommer även dessa följdändringar i
föreskrifterna att omfattas av föreskrifterna 2017/2018.

Syftet med arbetet är att ta fram föreskrifter som ersätter nu gällande
föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av
vissa radiosändare.
Med nya föreskrifter på plats möjliggörs användning utan krav på tillstånd (och
därmed förenade tillståndsavgifter) i utökad omfattning vilket i sin tur möjliggör
ytterligare innovation och tillväxt på marknaden för radioanvändning.
Därutöver implementeras EU-beslut, i enlighet med svensk skyldighet.
Eftersom arbetet omfattar en stor del nya undantag är det ändamålsenligt att
arbetet bedrivs i projektform.
Resultatmål

Övergripande resultatmål
Målet med arbetet är att ta fram föreskrifter som ersätter nu gällande
föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av
vissa radiosändare. Föreskrifterna ska träda ikraft kvartal 1 2018.
Delmål
-

Ett förslag om föreskriftstext och konsekvensutredning är framtaget
och godkänt av styrgruppen.
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-

Förslagen om föreskriftstext och konsekvensutredning godkänns av
GD och skickas till Regelrådet och därefter marknaden.
Förslag på kommentarer på marknadens remissvar och eventuella
ändringar av föreskrifterna godkänns av styrgruppen.
Förslag på kommentarer på marknadens remissvar och eventuella
ändringar av föreskrifterna godkänns av GD.
Förslaget notifieras till kommissionen.
Förslag till beslut om föreskrifter presenteras för PTS styrelse.

Omfattning av projektet

Som projektdokumentation ska projektet ta fram projektplan innehållande
bland annat tidplan, styrgruppsprotokoll och underlag inför beslutspunkter.
Beslutspunkter:
BP1

Beslut att godkänna projektdirektivet och starta projektet (starta
planeringsfasen)

BP2

Beslut att avsluta planeringsfasen och godkänna projektplanen

BP3

Information/beslut maa SRD-beslut

BP4

Beslut inför remiss till regelrådet och marknaden

BP5

Information/beslut efter remissen och inför notifiering till
Kommissionen och beslut av styrelsen

BP6

Beslut att godkänna projektutvärdering och stänga projektet.

Styrgrupp







ECS2 Pia Högset (beställare och ordförande)
ECS1 Anna Beckius
Bitr ECS3 Jesper Simons
ECS4 Lars Eklund
RS Mia Gombor

Referenspersoner: Lars Lundgren, Ulf Johansson, Fredrik Ohlström
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Bemanning och ekonomiska resurser

Projektmedlemmar
Projektledare fas tre och fyra: Cecilia Östrand, 2 manmånader
Jurist: Emelie Eriksson, 2 manmånader
Ansvarig handläggare PMSE 800 MHz-bandet: Amela Hatibovic, 1 vecka
Ansvarig handläggare MCV/MCA: Ola Wimo, 1 vecka
Ansvarig handläggare MSS 2GHz; Störning från luftburna terminaler gentemot
UMTS (i grannbandet under): Jan Boström2 veckor
Ansvarig handläggare fjärrstyrning, telemetri, larm 27,5-27,6 MHz: Christian
Frost 1 vecka
Ansvarig handläggare landmobil trafik i 444,5875-444,9875 MHz – ev. utöka
befintlig tabell: Joakim Quensel 1 vecka
Ansvarig handläggare 3 kap. 3 o 4 § mellanvåg/gränsvåg (frekvensband 1606,5
– 3950 kHz): Christer Jonson, 1 veckor
Ansvarig handläggare implementera beslut om amatörradio i 5 MHz bandet
(5351,5-5366,5 kHz): Christer Jonson, 1 veckor
Ansvarig handläggare SRD: Argentina Oduardo, 1,5 vecka och Heidar Kargar
1,5 vecka, successiv överlämning från Argentina till Heidar. Joakim Quensel
bollplank
Ansvarig handläggare begränsad effekt för amatörradio: Lars Lundgren-2 vecka,
Christer Jonson bollplank
Deltagare från rättssekr: Anna Rahm, verksjurist, 2 månader
Avgränsning

Uppdraget är begränsat till genomföra de nya och ändrade undantag som SLG
har tagit beslut om den 26 januari 2017, att implementera SRD-beslutet samt
ändringar i föreskrifterna med hänvisning till effektnivåerna för
amatörradioanvändning.
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Ett eventuellt undantag för användning av mobilt bredband med låg effekt i
2380-2400 MHz kommer att utredas i en kompletterande förstudie för 2,3bandet. För närvarande finns det inget beslutat om att ett undantag ska införas i
bandet, skulle dock förstudien komma fram till att så är fallet, senast i början av
april, kan ett sådant undantag omhändertas i aktuella föreskrifter.
Eventuella andra EU-beslut, utöver ovan nämnda, omfattas inte av detta
projekt.
Uppdatering av FTR och EFIS omfattas inte av detta projekt utan sker i
linjeorganisationen på S3.
Eventuella följdändringar utöver ändringar i föreskriften, med anledning av
radioamtörsundantagen, omfattas inte av detta projekt.
Samråd och avstämningar

Samråd kan komma att behövas under arbetets gång med de personer som
arbetar med följande uppgifter:




Svenska frekvensplanen
Kommissionsbeslut för frekvensfrågor
Tillsyn

Kontinuerliga avstämningar sker mellan enhetschef och projektledare samt med
referensgruppen. Avstämning med styrgruppen enligt beslutspunkter samt
avstämning med SLG vid behov.
Aktiviteter

Textformulering
Textformulering består i att med utgångspunkt i gjorda
konsekvensbeskrivningar och kommissionsbesluten formulera föreskriftstext
samt att ta fram en konsekvensutredning för ändringar och nya undantag.
Föredragningar
Föredragningar av förslagen kommer att hållas för styrgruppen, GD, LG samt
slutligen för styrelsen.
Remisser
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Dels ska förslaget till konsekvensutredning och föreskriftstext
gemensamberedas internt men också med ett antal externa parter – Regelrådet
och marknadsaktörerna. Förslaget ska även notifieras till Kommissionen.
Remissammanställning och kommentarer på remissvar
Kommentarer på remissvaren från marknaden ska sammanställas och
publiceras i samband med att beslutet från styrelsen offentliggörs.
Målgrupp

Arbetet med föreskrifterna om undantag riktar sig främst till slutanvändare.
Slutanvändarna/konsumenterna behöver inte ansöka om tillstånd med
tillhörande avgifter vilket bidrar till att fler användare snabbare tar till sig ny
teknik och nya användningar. Marknadsaktörer kan emellertid även därigenom
snabbare och lättare få ut produkter på marknaden.
Kommunikation

Kommunikation sker på PTS hemsida i samband med publicering av en ny
föreskriftstext. Det sker även publicering av förslag till föreskriftstexten på
hemsidan inom ramen för remiss till marknaden.
Starttid

Planeringen för arbetet inleds under januari 2017. Projektet (planeringsfasen)
startar 26 januari 2017.
Sluttid

Projektet avslutas Q1 2018 genom att nya föreskrifter publiceras.
Slutleverans och rapportering

Projektets leveranser utgörs av utredningar och underlag inför styrgruppsmöten
och övriga föredragningar samt inför extern publicering.
Slutleverans sker i och med att nya föreskrifter blir beslutade av styrelsen att
ersätta nu gällande föreskrifter PTSFS 2015:4.
Som slutrapportering ska en projektutvärdering göras och presenteras för
styrgruppen.
Krav på projektets prioritering
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Prioritering

50% Kvalitet

30% Tid

20% Resursförbrukning

___________________

__________________

Pia Högset

Cecilia Östrand

Beställare

Projektledare

Post- och telestyrelsen

7

