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Remissvar dnr 18-823 ”Undantag från tillståndsplikt för 
vissa radiosändare” 

HRF kräver långsiktiga regler och tydlig information 
 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) anser att det måste finnas långsiktiga och tydliga 
regler som möjliggör användning av hörhjälpmedel som bygger på radioteknik. Detta 
krävs för att undvika upprepning av det av ansvariga myndigheter mycket under-
måliga hanterandet av ändringarna när det gäller 700 MHz-bandet. Genom den 
ändringen blev många utrustningar som inköpts av HRF och HRFs föreningar runt 
om i landet plötsligt olagliga att använda, något som fått betydande ekonomiska 
konsekvenser. Likaså blev många arbetshjälpmedel otillåtna, vilket medförde 
osäkerhet och problem för användarna och betydande ekonomiska kostnader för 
samhället. 

HRF anser att det måste vara enkelt för hörselskadade att använda hjälpmedel som 
bygger på radioteknik, och ser därför positivt på förslagen från PTS om undantag för 
tillståndsplikt i de delar som rör frekvensområden för hörhjälpmedel. Detta gäller 
både förslaget att behålla det befintliga undantaget i frekvensbandet 823-832 MHz för 
utrustning som i dag främst används i skolor, och det nya undantaget för frekvens-
bandet 173,965-216 MHz som får användas för hörhjälpmedel och därmed ger 
användare av hörhjälpmedel tillgång till ett ytterligare frekvensband.  

I det sistnämnda fallet är det viktigt att det ställs krav på att det ges god information 
från hjälpmedelstillverkarna hur man på ett enkelt sätt kan byta kanal i de fall där det 
kan förekomma störningar, liksom att PTS fortsätter att tillhandahålla det webb-
verktyg där användare utifrån position kan se om hjälpmedlet kan påverkas av andra 
sändningar. 

För att användare av hörhjälpmedel långsiktigt ska känna trygghet i vilka regler som 
gäller är det viktigt att PTS på sin webbplats har tydlig, sökbar och lättillgänglig 
information om vad som gäller för användningen av hörhjälpmedel som använder 
radioteknik.  
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