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Sammanfattning 
SMHI har inget att erinra mot ”Post- och Telestyrelsens förslag till allmänna råd om 
den svenska frekvensplanen” och att PTS, vid behov anpassar den svenska frekvens-
planens format till det inom EU beslutade. 
 
Allmänna synpunkter 
Internationellt samarbete krävs för att bestämma användningen av radiospektrum. 
Radiovågor känner inga gränser, i vissa fall kan de breda ut sig långt utanför ett enskilt 
lands gränser. Det är viktigt att varje stat följer de internationella överenskommelser 
som beslutas inom exempelvis Internationella Teleunionen (ITU), det Europeiska 
samarbetsorganet CEPT samt Europeiska Unionen (EU) 
 
Den nuvarande svenska frekvensplanen bygger på överenskommelser inom 
internationella samarbetsorgan, vilket är nödvändigt för effektivt frekvensutnyttjande. 
Den svenska frekvensplanen är inte självständig vid nationell tillståndsgivning utan 
prövning sker mot bestämmelser enligt Lagen om Elektronisk kommunikation (SFS 
2003:389). I vissa fall är det möjligt för en nationell teleadministration att besluta om 
en avvikande nationell användning inom en begränsad del av radiospektrum, under 
förutsättning att den internationella föreskrivna användningen inte påverkas negativt. I 
dessa fall är det nödvändigt att angränsande stater känner till den nationella 
användningen, bl.a. för att frekvensutrymme inte skall allokeras för en tjänst som 
riskerar att störa en tjänst i ett grannland.  
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Europeiska Kommissionen har beslutat att inrätta en gemensam databas för att 
säkerställa tillgången till spektruminformation mellan EU:s stater. Detta gör det 
möjligt att bl.a. göra jämförelser mellan medlemsstaternas nationella användning av 
radiospektrum. En förutsättning för denna jämförelse är att de nationella frekvens-
planernas format är lika. 
 
Då Post- och Telestyrelsens allmänna råd om den svenska frekvensplanen 
överensstämmer med SMHIs uppfattning om nyttjande av radiospektrum har SMHI 
inget att erinra mot förslaget om ändring av PTSFS 2005:4 och att den svenska 
frekvensplanens format ändras, så att jämförelser mellan EU:s medlemsstaters 
frekvensanvändning är möjlig. 
 
SMHI har inte uttalat sig om detaljer i remissens bifogade frekvenstabell. 
 
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av 
Stefan Ståhl. 
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