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Tekniska villkor för kompletterande 
markkomponenter i ett mobilt 
satellitsystem 

Saken 

Tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen beslutar att Inmarsat Ventures Limiteds tillstånd den 
19 november 2014 (dnr 14-11103) att använda radiosändare – kompletterande 
markkomponenter – i ett mobilt satellitsystem i 2 GHz-bandet ska, utöver 
redan fastställda villkor, förenas med följande tekniska villkor. 

1. Utstrålad effekt från basstationssändare i nedlänksriktning får inte överstiga 
+62 dBm/5MHz e.i.r.p.1 respektive 55 dBm/MHz e.i.r.p. 

2. I nedlänksbandet får utstrålad effekt från basstationssändare 0 till 10 MHz 
utanför tilldelat frekvensblock inte överstiga de värden som anges i tabellen 
nedan.  

Frekvensområde (MHz)  Högsta utstrålade effekt (e.i.r.p.) 

f =2160-2168,5 +3,5 dBm/MHz 

f = 2168,5-2169 -9,5 dBm/30 kHz 

f = 2169-2169,8 -9,5 -15*( 2169-f) dBm/30kHz 

                                                 

1 Equivalent Isotropically Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt) 
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f = 2169,8-2170 +2,5 dBm/30 kHz 

f = 2170-2185 Inombandskrav enligt villkor ovan 

f = 2185-2185,2 +2,5 dBm/30 kHz 

f = 2185,2-2186 +2,5 -15*( f-2185,2) dBm/30kHz 

f= 2186-2186,5 -9,5 dBm/30 kHz 

f = 2186,5-2195 +3,5 dBm/MHz 

 

Bakgrund 

PTS beviljade den 19 november 2014 (dnr 14-11103) Inmarsat Ventures 
Limited tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt 
satellitsystem i 2 GHz-bandet (MSS 2 GHz, Complementary Ground 
Components, CGCs). Tillståndet gäller till och med den 14 maj 2027 och är 
förenat med ett förbehåll om att tekniska krav kan tillkomma. 

Inmarsat ska årligen ge in en redogörelse för hur verksamheten enligt tillståndet 
fortskrider. Enligt företagets senaste rapport den 13 maj 2016 är en utrullning 
av kompletterande markkomponenter planerad att starta i mitten av 2016. 
Enligt rapporten ska marknätet baseras på LTE-teknologi (Long Term 
Evolution, 4G).  

PTS har den 11 mars 2016 fått del av Inmarsats tekniska beskrivning av 
hybridsystemet MSS 2 GHz och även förslag på lämpliga tekniska villkor för 
markkomponenterna. De tekniska värdena baseras på standarden ETSI EN 
302 574-1.  

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 3 kap. 11 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation får ett tillstånd att använda radiosändare förenas med bland 
annat tekniska krav.  

PTS bedömning 

Tekniska begränsningar måste iakttas för att förhindra att användningen av 
kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem i 2 GHz-bandet 
orsakar skadlig störning på radioanvändning i angränsande band. PTS gör 
bedömningen att Inmarsats förslag på tekniska villkor tillgodoser kravet på 
skydd för mobilanvändningen i underliggande band. Inmarsats tillstånd kan 
därför förenas med dessa villkor. 
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Upplysningar 

Enligt Inmarsats tillstånd beviljat den 19 november 2014 ska de kompletterande 
markkomponenterna vara en integrerad del av tillståndshavarens 
mobilsatellitsystem och får inte nyttjas oberoende av systemet. 

Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Post- och telestyrelsen, Box 
5398, 102 49 Stockholm. 

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets diarienummer. Tala 
också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om 
PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 
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