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Tillståndsvillkor för 3760–3800 MHz 

Användningsområde och tekniska villkor 

1. Tillståndet gäller inom hela eller del av fastigheten XXX (tillståndsytan).  
 

2. Tillståndet avser perioden till och med YYY. 
 

3. Tillståndet ska användas för elektroniskt kommunikationsnät som möjliggör 
lokala tillämpningar.  
 

4. Tekniken Time Division Duplex (TDD) ska användas som duplexmetod för 
sändning i ned- respektive upplänksriktning. Basstationer ska sända i 
nedlänksriktning och terminaler i upplänksriktning.  
 

5. Inom tillståndshavarens eget frekvensutrymme får utstrålad medeleffekt från 
basstationer inte överstiga  

• 38 dBm TRP1 per cell, med AAS2. För basstationer med flera sektorer 
gäller villkoren per sektor. 
 

6. För synkroniserade basstationer3 utan AAS ska Block Edge Mask (BEM) enligt 
Tabell 1 uppfyllas. 

Frekvensutrymmet 3400–3840 MHz Maximal utstrålad medeleffekt uttryckt 
som e.i.r.p.4 per antenn (dBm/5 MHz)   

Övergångsområde 
(benämns 

kompletterande 
basvärde över 

3800 MHz) 

0 till 5 MHz utanför 
tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme 

Min(Pmax-40, 21) 

5 till 10 MHz utanför 
tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme 

Min(Pmax-43, 15) 

Basvärde 
(benämns 

kompletterande 
basvärde över 

3800 MHz) 

 >10 MHz utanför 
tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme, men inom 
frekvensbandet 3400–3840 
MHz 

Min(Pmax-43, 13) 

Tabell 1 BEM för basstationer utan AAS med synkroniserad användning inom 
frekvensbandet  
3760–3800 MHz. Pmax är maximal medeleffekt i dBm uttryckt som e.i.r.p. per bärvåg och 
antenn. 

  

                                                           
1 TRP, Total Radiated Power (totalt utstrålad effekt) 
2 AAS, Active Antenna System (aktivt antennsystem) 
3 Synkroniserad drift definieras i avsnitt 6.1.4 i ECC-rapport 281, juli 2018. 
4 e.i.r.p., Equivalent Isotropically Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt) 
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7. För synkroniserade basstationer3 med AAS ska BEM enligt Tabell 2 uppfyllas. 

Frekvensutrymmet 3400–3840 MHz Maximal utstrålad medeleffekt uttryckt 
som TRP per cell (dBm/5 MHz)  

Övergångsområde 
(benämns 

kompletterande 
basvärde över 

3800 MHz) 

0 till 5 MHz utanför 
tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme 

Min(Pmax’-40, 16) 

5 till 10 MHz utanför 
tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme  

Min(Pmax’-43, 12) 

Basvärde 
(benämns 

kompletterande 
basvärde över 

3800 MHz) 

 >10 MHz utanför 
tillståndshavarens eget 
frekvensutrymme, men inom 
frekvensbandet 3400–
3840 MHz 

Min(Pmax’-43, 1) 

Tabell 2 BEM för basstationer med AAS med synkroniserad användning inom 
frekvensbandet  
3760–3800 MHz. För basstationer med flera sektorer gäller maximalt utstrålad effekt per 
sektor. Pmax’ är maximal medeleffekt i dBm uttryckt som TRP per bärvåg i en given cell.  

8. Direkt över 3840 MHz ska kompletterande basvärde för basstationer till de som 
anges i Tabell 1 och Tabell 2 uppfyllas för skydd av fasta satellittjänster (FSS) och 
fasta länkar (FS): 

• Maximal utstrålad medeleffekt utan AAS: -2 dBm/5 MHz e.i.r.p. per 
antenn. 

• Maximal utstrålad medeleffekt med AAS: -14 dBm/5 MHz TRP per cell. 
För basstationer med flera sektorer gäller villkoret per sektor. 
 

9. För osynkroniserade och halvsynkroniserade basstationer5 ska begränsat 
basvärde uppfyllas: 

• Maximal utstrålad medeleffekt utan AAS: -34 dBm/5 MHz e.i.r.p. per 
cell 

• Maximal utstrålad medeleffekt med AAS: -43 dBm/5 MHz TRP per cell 
Det begränsade basvärdet gäller direkt utanför tillståndshavarens eget 

frekvensutrymme utan övergångsområde. För basstationer med flera sektorer 

gäller villkoren per sektor. 

10. Direkt under 3400 MHz ska kompletterande basvärde för basstationer uppfyllas: 

• Maximal utstrålad medeleffekt utan AAS: -59 dBm/MHz e.i.r.p. per 
antenn. 

• Maximal utstrålad medeleffekt med AAS: -52 dBm/MHz TRP per cell. 
För basstationer med flera sektorer gäller villkoret per sektor. 

 
11. Den utstrålade effekten för terminaler begränsas till 28 dBm TRP. Terminaler får 

enbart sända inom tillståndsytan inom det aktuella frekvensutrymmet. För 
terminal gäller undantag från tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens 
föreskrifter.   

  

                                                           
5 Osynkroniserad och halvsynkroniserad (semi-synchronised) drift definieras i avsnitt 6.1.4 i ECC-rapport 281, juli 
2018. 
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12. Den maximala fältstyrkan utanför tillståndsytan får inte överstiga nivåerna i Tabell 
3. Gränsvärdet gäller för den uppmätta effekttätheten vid 2 meters antennhöjd 
över mark. 

 
  

 
 
 
 
Tabell 3: Gränsvärden 20% resp. 1 % av tiden under en timma (med och utan AAS) 

  
13. Tillståndshavaren ansvarar för sändarnas placering inom tillståndsytan.  

Villkor för att skydda användning av befintliga kommunala tillstånd i 3760–3800 MHz  

14. Tillståndshavarens radioanvändning får inte störa befintlig tillståndshavare enligt 
bilaga X under dessa tillstånds giltighetstid, längst t.o.m. den 31 december 2022. 
Den spektrala effektflödestätheten får därför inte överstiga -112 dBW/m2/MHz, 2 
m över marken, på gräns mot kommun, i samma frekvensutrymme, för befintlig 
tillståndshavare enligt bilaga X.  

Synkronisering 

15. Tillståndshavaren ska vid behov anpassa sändarnas synkronisering till 
användning av tillståndshavare i frekvensbandet 3400–3720 MHz. 

 
16. Tillståndshavaren ska vid behov anpassa sändarnas synkronisering till 

användning av tillståndshavare av befintliga tillstånd i frekvensbandet 3720–
3800 MHz enligt bilaga X, som längst till och med den 31 december 2022. 

 
17. Tillståndshavaren ska vid behov anpassa sändarnas synkronisering till 

användning av lokala tillståndshavare i frekvensbandet 3720–3800 MHz. 
Tillståndshavare kan komma överens med andra lokala tillståndshavare i 
frekvensbandet 3720–3800 MHz om vilka förutsättningar för synkronisering som 
ska gälla dem emellan. 
 

18. Tillståndshavaren får avvika från kraven på synkronisering om det på annat sätt 
kan säkerställas att störning på annan tillståndshavares användning i  
3400–3800 MHz inte uppstår. Denna möjlighet kan exempelvis åstadkommas 
genom geografisk avgränsning, frekvensavstånd samt dämpning av väggar och 
tak eller en kombination av dessa. 

Villkor om ibruktagning  

19. Tillståndshavaren ska ha tagit tillståndet i bruk med minst en fast installerad 
sändare inom den tillståndsyta, och i det frekvensutrymme tillståndet gäller 
senast sex (6) månader efter utfärdandedatum av tillståndet och därefter 
upprätthålla sådan sändning. I annat fall kan PTS komma att återkalla tillståndet.  

 

Frekvensområde Maximal fältstyrka utanför 
tillståndsytan  

20% 1% 

3760-3800 MHz 
-80 dBm/20 

MHz 
-70 dBm/20 MHz 
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Delning med andra lokala tillståndshavare i 3760–3800 MHz 

20. Tillståndshavaren ska utöver vad som följer av punkt 12 anpassa radiosändarnas 
placering och konfiguration så att god radiomiljö uppnås för samtliga 
tillståndshavares närbelägna tillståndsytor. Detta innebär att tillståndshavarna har 
skyldighet att genom rimliga åtgärder samordna användningen. 

Delning med annan användning i frekvensområdet 3760–3800 MHz 

21. Frekvensutrymmet kan komma att delas med annan användning under 
förutsättning att tillståndshavaren enligt detta tillstånd inte utsätts för skadlig 
störning.   
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Upplysningar 

 

Information avseende störning 
Ultra Wide Band-utrustning kan i enlighet med internationella avtal komma att sända 
med låg effekttäthet inom de tilldelade frekvensutrymmena. 

Koordinering med andra tillståndshavare i närliggande tillståndsytor 
Villkor om maximal effekt från en sändare i eller utanför det i tillståndet tilldelade 
frekvensutrymmet är avsett att minimera risken för störning mellan tillståndshavare i 
närliggande tillståndsytor. Det kan dock inte uteslutas att det i särskilda fall ändå 
uppkommer störningar, framförallt om sändare lokaliseras mycket nära varandra och 
erforderlig radioplanering inte utförts. Om behov föreligger rekommenderas att 
tillståndshavarna koordinerar användningen. 

Upplysningsplikt 

Den som bedriver verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation är skyldig 
att på begäran tillhandahålla PTS de upplysningar och handlingar som behövs för 
kontroll av efterlevnaden av de villkor som uppställts med stöd av lagen. 

Information avseende elektromagnetisk strålning 

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram underlag för bedömning av 
strålskyddsrelaterade risker med radioanvändning. Miljöbalkens och 
strålskyddslagens försiktighetsmått och aktsamhetsregler gäller och 
Strålsäkerhetsmyndighetens ger råd och rekommendationer.  

Villkorsändringar 

Tillståndsvillkoren kan komma att ändras med hänsyn till framtida förändringar i 
radiotekniken eller förändringar i radioanvändningen på grund av internationella 
överenskommelser som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med 
stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Tillståndsvillkor får ändras omedelbart om det kan antas att radioanvändningen 
kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.  

Återkallande av tillstånd                                                                                          

Tillstånd kan komma att återkallas eller tillståndsvillkor ändras om tillståndshavaren 

lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnat uppgifter av betydelse för tillståndet. 

Skadlig störning                                                                                          

Tillståndshavare får inte orsaka skadlig störning gentemot befintlig användning.                                                                                                                                              

 


