Bilaga A – Förslag tillståndsvillkor för block 14 i 1800 MHz‐bandet
Frekvensutrymme, användning och tekniska villkor

1. Tillståndet förenas med 2×5 MHz inom frekvensutrymmet 1775,0–1780,1 MHz/
1870,0–1875,1 MHz, enligt alternativ A eller B nedan:
a. 1775,0–1780,0 MHz/1870,0–1875,0 MHz
b. 1775,1–1780,1 MHz/1870,1–1875,1 MHz
2. Tillståndet ska användas för system med kapacitet att tillhandahålla allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster i Sverige.
3. Kommunikationstjänsterna ska tillhandahållas med Global System for Mobile
Communications (GSM), Universal Mobile Communications (UMTS), Long Term
Evolution (LTE) eller Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) i
enlighet med harmoniserade ETSI-standarder (European Telecommunications Standards
Institute).
4. Mellan angränsande nät krävs separationsavstånd enligt de tekniska parametrar som
återfinns i bilagorna till EU-kommissionens beslut den 16 oktober 2009 (2009/766/EG)
och den 18 april 2011 (2011/251/EU).
5. Berörda tillståndshavare får komma överens om mindre stränga tekniska parametrar.
6. Tillståndet får användas för andra tekniska system under förutsättning att de ger skydd
för GSM, UMTS, LTE och WiMAX. För dessa andra tekniska system ska
emissionsmasken i ETSI-standarden TS 125 104 användas.
7. Tekniken Frequency Division Duplex (FDD) ska användas.
Övriga villkor

8. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna, men användning av
radioutrustning med dynamisk spektrumaccess (DSA) kan förekomma.
9. Tillståndshavaren ska koordinera med och inhämta samtycke från Försvarets radioanstalt
vid inplacering av basstationsutrustning, i samband med utbyggnad av
kommunikationsnätet, i närheten av Försvarets radioanstalts anläggningar inom Ekerö,
Gotlands, Karlskrona, Kungsbacka, Simrishamns, Vellinge och Ystads kommuner.
10. Tillståndshavaren ska följa tillämpliga bestämmelser i vid varje tidpunkt gällande
koordineringsavtal som Sverige har ingått med andra stater.
11. Tillståndshavaren ansvarar för planeringen av radionätet.
Förbehåll

12. Tillståndsvillkoren kan, enligt lagen om elektronisk kommunikation, komma att ändras
med hänsyn till framtida förändringar i radiotekniken eller förändringar i
radioanvändningen på grund av de internationella överenskommelser som Sverige har

anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

