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Yttrande över remiss angående föreskrifter om
undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare
Sammanfattning
SMHI anser att tillståndsgivning för radiosändare ska förenklas så långt det är möjligt
om inte användningen av andra tjänster påverkas. Särskild hänsyn bör tas till passiva
tjänster vars frekvenser inte är valfria p.g.a. att användningen bygger på fysikaliska
egenskaper i atmosfären. D.v.s. en alltför utbredd användning av UWB-applikationer
kan få stor negativ påverkan på bl.a. fjärranalys från satellit.
SMHI har uppmärksammat att det finns skäl till att göra ett tillägg till regelverket
kring ”undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare”. Regler bör möjliggöra att
användare av radiosändare är skyldiga att i erforderlig omfattning medverka till att
samhällsviktiga radiosystem inte störs av enskilda sändare som inte koordineras av
PTS oavsett om de är tillståndspliktiga eller ej.

Allmänna synpunkter
Vid bedömningen av om tillståndsplikt krävs eller ej ska möjligheten till samexistens
mellan olika tjänster ha en avgörande roll, liksom behovet av framtida allokeringar för
ett visst ändamål. I intressekonflikter mellan olika tjänster har samhällsnyttan för
respektive tjänst avgörande betydelse. Hänsyn ska tas till möjligheten för ett system
att operera i ett alternativt frekvensband.

Synpunkter på PTS förslag till förändringar
I förslaget till ny föreskrift från PTS berörs ett stort antal frekvensområden för olika
ändamål. Vid bedömning av om ett visst frekvensband ska vara befriad från tillståndsplikt måste hänsyn tas till andra tjänster i bandet samt risken för störningar i
angränsade frekvensband. Särskild hänsyn måste tas till passiva tjänsters behov av
radiofrekvent utrymme och ostörd miljö.

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 1 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01
SMHI
Box 40
190 45 Stockholm/Arlanda

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall

SMHI bedömer att radiosändare för UWB utgör ett hot mot passiva
observationssystem om antalet sändare ökar i framtiden. Redan idag har störningar
observerats. Hänsyn kan inte enbart tas till störningsrisken från ett enskilt system, utan
man måste ta hänsyn till alla system som har påverkan vid en given tidpunkt. Idag och
i framtiden har passiva satellitburna sensorer ett stort värde för meteorologisk
varnings- och prognosverksamhet. UWB system utgör ett överhängande hot mot dessa
systems prestanda.
SMHI hemställer att PTS tar största möjliga hänsyn till de passiva systemen vid
utfärdandet av nya författningar avseende tillståndsplikt för radiosändare.
I 3kap 130§: Radiosändare med en uteffekt 5MW e.i.r.p utgör ett konkret hot mot
andra system för radiolokalisering i bandet 5,47 – 5,65GHz, exempelvis
Meteorologisk radar i 5,6 – 5.65GHz. PTS bör om möjligt tillse att bandet för
meteorologiskt radar exkluderas från det band som är undantaget från tillståndsplikt.

Allmänt
Med nuvarande regler för ”undantag från tillståndsplikt för radiosändare” saknas
möjligheten att skydda samhällsviktiga radiosystem/-mottagare. PTS bör göra det
möjligt att genom ett tillägg i författningen ”Post- och telestyrelsens föreskrifter om
undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare” PTSFS<År:Nr> och annan
relevant författning, tillföra tvingande regler för att användare av icke tillståndspliktiga sändare skall medverka till att störning på samhällsviktiga system elimineras
och vid behov helt stänga av störande system oavsett om de är fasta eller mobila. Detta
bör även gälla basstationer för exempelvis mobiltelefoni som exempelvis kan
förorsaka störningar på mottagningsstation för data från satellit genom ”Unwanted
emissions in Out-of-band- and Spurious domain”.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Stefan
Ståhl, tele- och radiofrekvenssamordnare.
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Bilaga
Frequency bands and bandwidths of scientific interest for satellite passive sensing
below 1 000GHz.
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