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Yttrande över remiss avseende förslag till ändringar av PTSF 2007:4 för
undantag av tillståndsplikt för vissa radiosändare
Sammanfattning
SMHI har inget att erinra mot att föreslagna radiofrekvenser undantas från tillståndsplikt. SMHI
anser emellertid att PTS bör beakta framtida möjligheter att koordinera dels frekvensanvändningen vid störningar mot tjänster i samma och angränsande band och dels möjligheten att
utveckla nya användningsområden.
Allmänna synpunkter
Principiellt har SMHI inget att erinra mot ett effektivt utnyttjande av radiofrekvent utrymme.
Vilka frekvensband som skall omfattas av tillståndsplikt eller ej måste bedömas från fall till
fall. Möjligheten till samexistens mellan olika tjänster bör ha en avgörande roll och även
behovet av framtida allokeringar för ett visst ändamål bör beaktas. Vid intressekonflikter
mellan olika tjänster skall samhällsnyttan för respektive tjänst ha avgörande betydelse, i
synnerhet om tjänsten kan klassas som en ”säkerhetstjänst” för att skydda liv, hälsa, egendom
etc.
En utveckling av framtida tjänster i ett frekvensband får inte äventyras av att ett frekvensband
inte omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten gör det möjligt för Teleadministrationer att
koordinera olika radiosändare och –mottagare till varandra.
I de fall ett frekvensband utan tillståndsplikt upplåtes för ett visst ändamål, under förutsättning
att radioutrustningen uppfyller vissa tekniska krav, skall även en bedömning göras av risk och
konsekvens av att icke tillåten utrustning används.
Synpunkter på PTS förslag till förändringar
7 000 – 7 200kHz
Frekvensbandet är idag en allokering för Amatörradio och Rundradio. En utökning av
tillståndsbefriad användning för Amatörradio har ingen inverkan på SMHIs behov av
radiofrekvent utrymme.
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50 – 52 MHz
SMHI har principiellt inget att erinra mot en utökning av frekvensband för Amatörradio.
Däremot vill SMHI peka på agendapunkt 1.15 för WRC-11. I denna punkt är frekvensbandet
3-50MHz utpekat som ett möjligt band för Oceanografisk radar. I och med att bandet 5052MHz är ett angränsande band bör PTS beakta risken för störningar över bandgränsen.
880-915 / 925-960 /1710-1785 /1805-1880MHz
Bandet är idag avsett för Mobil radio inklusive GSM-kommunikation. Att undanta radiosändare ombord på utländska fartyg inom svenskt territorialhav torde inte ha någon inverkan
på SMHIs behov av radiofrekvent utrymme.
5875 – 5925 MHz
Bandet är idag allokerat för Fast och Mobil radio. Att undanta bandet från tillståndsplikt torde
kunna påverka eventuella länkstråk som kan finnas i bandet, vilket bör beaktas.
5855-5875 MHz
Bandet är idag allokerat för Fast och Mobil radio. Att undanta bandet från tillståndsplikt torde
kunna påverka eventuella länkstråk som kan finnas i bandet, vilket bör beaktas.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Stefan Ståhl.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Basverksamhet
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