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Luftfartsverket har följande erinran mot utredningens förslag.
Avsnitt 12.3.1. Krav på tillstånd att använda radiosändare
Enligt utredningens förslag undantas viss radioanvändning från tillståndsplikt direkt
i lagen samt att Post- och Telestyrelsen (PTS) får meddela föreskrifter om ytterligare
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undantag. Luftfartsverkets radioanvändning kommer dock alltjämt att omfattas av
tillståndsplikt. Luftfartsverket anser att det finns anledning att överväga om detta är
i förenligt med affärsverkets huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och
miljöanpassad flygtrafiktjänst till civil och militär luftfart. Detta innebär att
Luftfartsverket förutom att leverera flygtrafiktjänst till civil luftfart även är
Försvarsmaktens leverantör av flygtrafiktjänst. Luftfartsverket är den enda
leverantören som är utsedd att leverera flygtrafiktjänst till Försvarsmakten. Detta
ska Luftfartsverket göra i fredstid likväl som vid höjd beredskap. Luftfartsverket
förväntas sålunda leverera säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst i alla
beredskapsskeden för såväl civil som militär luftfart. Luftfartsverkets
radioanvändning är därmed något som inte enbart påverkar den civila luftfarten
utan även den militära luftfarten och således i förlängningen även Sveriges
säkerhet. Detta är viktigt att ta i beaktande vid tillståndgivning och övrig
frekvensförvaltning. För att Luftfartsverket ska kunna genomföra sitt uppdrag och
tillhandahålla en säker och robust flygtrafiktjänst till både civil och militär luftfart i
alla beredskapsskeden behöver Luftfartsverket ges förutsättningar till det även i
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fråga om tilldelning av frekvensutrymme. Detta kan ske antingen fritt utan tillstånd
eller genom ett väl tilltaget utrymme av frekvenser. Statens behov av frekvenser bör
säkerställas i första hand, på ett sätt som inte medför att rent kommersiella aktörer
inskränker på statens behov.
I övriga delar är Luftfartsverket överlag positiv till förslagen i utredningen och de
kompletterande förslagen till betänkandet men vill framföra följande synpunkt.
Avsnitt 20 Tillsyn
Det finns även andra regelverk som behandlar frekvenser för luftfarten;
förordningarna (EU) 1079/2012, (EU) nr 123/2019 som ersätter (EU) 677/2011 och
(EU) nr 691/2010, med undantag för bilaga II och (EU) 1207/2011. Tillsynsansvaret
för dessa förordningar ligger hos Transportstyrelsen som i huvudsak har att bedöma
flygsäkerhetsfrågor som kan uppstå i samband med tilldelning av frekvenser inom
luftfartsbandet. För det fall PTS inte följer dessa bestämmelser utan ifrågasätter den
internationellt harmoniserade frekvensfördelningsplanen och dess tillhörande
bestämmelser om primära och sekundära användare samt ifrågasätter
Luftfartsverkets behov av radiotillstånd i vissa frekvenser uppstår det inte bara
problem för Luftfartsverket utan även för både civila och militära luftrumsbrukare
som är beroende av Luftfartsverkets tjänster. Det är således av säkerhetsskäl, både
för flygsäkerheten i allmänhet och för Sveriges säkerhet, viktigt att de
internationellt harmoniserade bestämmelserna om radiofrekvenser följs av den
svenska tillståndsmyndigheten i sin tillståndsgivning. Luftfartsverket anser därför att
det kan finnas anledning att förtydliga gränsdragningen mellan Transportstyrelsens
och PTS:s tillsynsansvar.
Beslut i detta ärende har fattats av stf Generaldirektören efter föredragning av
senior koncernjurist Charlotte Rydberg. I handläggningen av ärendet har även
Systemansvarig Surveillance Anders Andersson, Systemansvarig Communication
Fredrik Nilsson och chefsjurist Petra Sernulf deltagit.
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