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Yttrande angående betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92), DNR N2019/00192/D
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, har drygt 4700 medlemmar och är den största
amatörradioorganisationen i Sverige. Sedan 1925 företräder SSA svenska radioamatörer i Internationella
amatörradiounionen, IARU.
Amatörradio- och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikationstjänster enligt Internationella
teleunionens radioreglemente.
SSA har tagit del av utredningens betänkande samt av promemoria med kompletterande förslag.
I betänkandet beskrivs amatörradio som en hobbyverksamhet med ett rekreativt eller kompetensutvecklande
syfte. Betänkandet konstaterar att amatörradio sällan kommer att tränga undan alternativ användning och att
hänsyn till detta ska tas vid beräkning av kostnaden för tillstånd.
SSA vill fästa uppmärksamheten på den samhällsnytta som amatörradiotjänsten utgör. Det finns många
exempel på framstående innovatörer, vars intresse för radioteknik och radiokommunikation väckts genom
amatörradio, vilket senare lett till ett val av yrkesbana inom den akademiska världen eller inom näringslivet.
Amatörradio har på ett påtagligt sätt bidragit till framgången för svensk telekomindustri. Det ekonomiska
värdet av detta bidrag är omöjligt att sätta en siffra på, men bör inte underskattas. Amatörradio utgör också en
rekryteringsbas för samhällsviktiga funktioner inom beredskap och försvar.
Det är viktigt att amatörradio även i framtiden får tillgång till frekvenser, inte bara inom de delar av
radiospektrum som bedöms som kommersiellt ointressanta, utan i rimlig utsträckning även inom kommersiellt
intressanta delar av spektrum.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Box 45
SE-191 21 Sollentuna
Sweden

Besöksadress:
Turebergs Allé 2
www.ssa.se

Telefon: +46 8 585 702 73
E-post: hq@ssa.se

Amatörradio är per definition en ideell verksamhet, helt utan ekonomiska intressen och helt utan offentliga
anslag. Det är därför omöjligt för amatörradio att konkurrera med kommersiella aktörer i en budgivning om
frekvenser. Den samhällsnytta som amatörradio utgör måste beaktas vid prissättning av tillstånd.
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