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Post- och telestyrelsen
Spektrumavdelningen
Box 5398
102 49 Stockholm

Yttrande över Post- och telestyrelsens kompletterade
konsekvensutredning i samband med förslag till
föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för
tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket
816-821/857-862 MHz (FDD6 i 800 MHz-bandet)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet gör inte någon ny bedömning av föreskriftsförslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Regelrådet har den 29 september 2010 (ärende nr N 2008:05/2010/327) yttrat sig över Post- och
telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda
radiosändare i frekvensblocket 816-821/857-862 MHz (FDD6 i 800 MHz-bandet). Regelrådet tillstyrkte
föreskriftsförslaget men fann brister i konsekvensutredningen. Post- och telestyrelsen har nu remitterat
en kompletterad konsekvensutredning till Regelrådet.
Regelrådet gör i detta ärende inte någon ny bedömning av föreskriftsförslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Den kompletterade konsekvensutredningen ger en tydlig beskrivning av de kostnader som förslaget
innebär för företag som vill delta i budgivningen för tillstånd att använda det aktuella frekvensblocket.
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Även beskrivningen av syftet med reglerna, alternativa lösningar, vilka som berörs, betydelsen för små
förtag och inverkan på konkurrensförhållanden m.m. är utförlig och ger sammantaget en bra bild av
föreslagets effekter. Konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 november 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Stig von Bahr
Ordförande

Mia Wallgren
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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