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Försvarsmaktens yttrande  avseende  ”Remiss angående 

PTS förslag till föreskrifter om undantag från 

tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare”  
         

          

         

 

Yttrande jml 4 § förordning (2007:1244) LEK om konsekvensutredning vid regelgivning 

från Post- och Telestyrelsen (PTS) .   

 Försvarsmakten (FM) har analyserat  PTS 2018-02-22 dnr 18-823 `konsekvensutredning 

i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för 

användning av vissa radiosändare´,   med förslag till relaxerande undantag från 

tillståndsplikt för Short Range Devices (SRD).    

FM ser inte att föreslagna  villkorsförändringar utgör ett omedelbart förestående 

bekymmer.  Detta dock under förutsättning att den begränsning  till nuvarande 

frekvensbandupplåtelser för aktuell  service även fortsättningsvis  iakttas .   

Vid en framtida uppdatering av SRD-beslutet , i de fall där det nu är preciserat att 

användningen i ett band är avsedd för en specifikt angiven tjänst, och PTS vill ändra det 

till en mer generell upplåtelse,  erinrar FM att tillståndsmyndigheten behöver 

säkerställa att inga oönskade nya tillämpningar med mer ”fritt teknikval”  kan tänkas 

dyka upp,  som därmed påverkar FM eventuella användning av band och grannband 

negativt.  FM önskar utöver detta generella behov även precisera innehållet enligt 

tabell:  
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PTSFS remiss Konsekvensutredn.  

 6.1 sid 14 Ordalydelsen  ”mindre begränsande villkor”   kan 
förorsaka konsekvenser för FM verksamhet i  
närliggande band. FM förväntar sig acceptabel 
skadefrihet. 

3 kap. 3-4 §§ 8.2 sid 20  Här påpekas att särskilda krav på tillstånd gäller 
statsfartyg/statsluftfartyg . FM är väl bekanta med 
dessa krav , men föreslår PTS att hänvisningarna 
eventuellt preciseras  m.h.t. övriga intressenter. 

3. kap. 8.3 sid 23 ff. FM noterar en sänkning av uteffekt  i ett flertal 
band (1000 W p.e.p. till 200 W p.e.p.).  FM föreslår 
fortsatt dialog med PTS kring en precisering av 
bakomliggande orsaker och framtida behov. 

3. kap. 28 § 8.5 sid 26 FM noterar delning med amatör-radio  i 5,3515 – 
5,3665 MHz enligt folkrättsgrundande beslut i 
WRC-15. FM erinrar om fortsatt militärt behov i 
enlighet med befintligt tilldelning till FM.  Vi 
erinrar att bandet ej tidigare brukats civilt, och att 
vi även fortsättningsvis har behov av acceptabel 
störfrihet.  

   

 

Vad avser föreslagna ändringar utöver ovanstående har FM inget att erinra. FM har tagit 

del och granskat de fastställda standarder och beslut som PTS i dagsläget refererar till. 

FM är beredda att även fortsatt stödja PTS i det kontinuerliga arbetet att följa upp den 

framtida bevakningen av CEPT/EU arbete med SRD-beslutet.  

-   o   0   o     -       

I ärendets beredning har deltagit ledningssystemchefen brigadgeneral Anna Eriksson, 
överste Krister Larsson,  kommendörkapten Mats Billstig, överstelöjtnant Lars-Åke 
Molén, jurist Aurora Svallbring samt örlogskapten Per Nordlöf. 
 
Detta yttrande har beslutats av generallöjtnant Johan Svensson. I den slutliga 
beredningen har dessutom överste Krister Larsson deltagit och som föredragande 
örlogskapten Per Nordlöf. 
 
 
 
 
 

 

Svensson, Johan 
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Chef för produktionsledningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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