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Tillstånd att använda kompletterande 
markkomponenter i ett mobilt 
satellitsystem 

Saken 

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen beviljar Inmarsat Ventures Limited tillstånd att använda 
radiosändare - kompletterande markkomponenter - i ett mobilt satellitsystem i 
2 GHz-bandet i Sverige. 

Tillståndet gäller till och med den 14 maj 2027. 

Tillståndet förenas med följande villkor: 

Frekvensutrymme  

1. Frekvensutrymmet utgörs av 1980-1995 MHz jord-till-rymd (upplänk) 
och 2170-2185 MHz rymd-till-jord (nedlänk). 

2. Tillståndshavaren ska använda frekvensutrymmet under villkor 1. för 
mobila satellittjänster. 

Kompletterande markkomponenter 

3. De kompletterande markkomponenterna ska vara en integrerad del av 
tillståndshavarens mobilsatellitsystem vilket nyttjar det 
frekvensutrymme som anges i villkor 1.  
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4. De kompletterande markkomponenterna ska 

a. kontrolleras av systemet, 

b. använda samma sändningsriktning och 

c. samma frekvensutrymme som anges i villkor 1. 

Milstolpar  

5. Tillståndshavaren ska uppfylla milstolparna 6-9 enligt bilaga senast den 
14 maj 2011.1  

Täckning, tjänster och kapacitet 

6. Tillståndshavaren ska möjliggöra mobila satellittjänster över hela 
Sveriges yta. 

7. Inom hela täckningsområdet ska tillståndshavaren via satellit möjliggöra 
mobila elektroniska kommunikationstjänster för tal, data och 
bredband.2 

8. Satellitnedlänken ska ha en effekt på minst 57 dBW e.i.r.p. i det 
tilldelade frekvensutrymmet och en viktad medelbithastighet med 
4,78 Mbps/MHz.  

9. Villkoren 6-7 får uppfyllas såväl med tillståndshavarens 
mobilsatellitsystem som utnyttjar det i villkor 1 angivna 
frekvensutrymmet, innefattande minst en (1) rymdstation, som med 
kompletterande markkomponenter. 

Integritet och säkerhet 

10. Tillståndshavaren ska säkerställa att satellitsystemet är redundant vilket 
säkerställande ska innefatta alla aktiva komponenter. 

Årlig rapport 

11. Tillståndshavaren ska senast den 31 maj varje år till PTS ge in en 
rapport på svenska eller engelska med redogörelse för hur 
verksamheten fortskrider. 

                                                 

1 I enlighet med villkoren i Europaparlamentets och rådets beslut 626/2008/EG. Se vidare PTS 
bedömning 
2 Beträffande PTS positiva inställning till Aero-CGC-konceptet, se PTS bedömning  
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Driftsavbrott  

12. Oberoende drift av kompletterande markkomponenter enligt villkor 3-4 
får, vid fel på satellitkomponenten i mobilsatellitsystemet, inte överstiga 
arton (18) månader. 

Övrigt 

Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna, men annans 
användning av radioutrustning t.ex. med dynamisk spektrumaccess, kan 
förekomma. 

Förbehåll  

Tillståndet kan komma att förenas med sådana tekniska krav som fastställts 
inom ramen för internationellt tekniskt analysarbete. 

Bakgrund 

Europeiska kommissionen beslutade den 13 maj 2009 (2009/449/EG) att utse 
Inmarsat Ventures Ltd (Storbritannien) och Solaris Mobile Ltd (Irland) som 
operatörer av system för mobila satellittjänster i 2 GHz-bandet i Europa. 
Urvalet ägde rum med stöd av det förfarande som fastställts av 
Europaparlamentet och rådet den 30 juni 2008 (626/2008/EG). Syftet med 
förfarandet var att underlätta utvecklingen av en konkurrensutsatt inre marknad 
för mobila satellittjänster i hela gemenskapen och att främja en bra täckning i 
samtliga medlemsstater.  Europaparlamentets och rådets beslut innefattar 
bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för såväl medlemsstater som 
utsedda operatörer. 

Inmarsat Ventures Ltd är anmäld som operatör av MSS 2 GHz-system i Sverige 
med startdatum den 1 december 2016. 

Ansökan 

Inmarsat Ventures Ltd har den 27 oktober 2014 ansökt om tillstånd att få 
använda radiosändare i Sverige för tillhandahållande av mobila satellittjänster 
inom 2 GHz-bandet i Sverige. I ansökan anges bl.a. följande. Bolaget avser att 
tillhandahålla kapacitet för kommunikationstjänster i ett satellitsystem, inte att 
erbjuda tjänster till slutanvändare. Det mobila satellitsystemet i 2 GHz-bandet 
kommer att vara ett hybridsystem bestående av två delar, dels en geostationär 
satellit med god täckningsförmåga över Europa, dels ett nätverk av 
kompletterande markkomponenter för att förbättra tjänstekvaliteten där 
satellitens kapacitet inte räcker till. Bolaget har tre fokusområden varav ett avser 
möjlighet att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster på flygplan, 
s.k. aero-CGC. Tjänsten innebär att passagerare ombord kan använda sina egna 
terminaler för att ansluta bl.a. till Internet.  
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Inmarsat Ventures Ltd beskriver förutsättningarna för den s.k. aero-CGC-
tjänsten enligt följande. 

”- the use of a CGC network for Inmarsat's planned aeronautical service is 
allowed; 

- as long as the system integration requirements within the definitions of the 
EC framework are complied with, no supplementary terminal integration 
requirements apply to the 2 GHz MSS/CGC system (the framework requires 
that the CGC and satellite elements of the MSS platform are “controlled by the 
satellite resource and network management mechanism” and this shall be 
ensured in Inmarsat’s case through the centralised frequency and network 
management performed by Inmarsat’s ground network); 

- the CGC network is allowed to carry more traffic than the MSS component 
and therefore can have greater capacity than the satellite, provided it does not 
increase the spectrum requirements of the mobile satellite system.” 

Skäl 

Regler 

Enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation krävs 
tillstånd att använda radiosändare i Sverige. 

Ett tillstånd får enligt 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation bland 
annat förenas med sådant som i enlighet med beslut om en harmoniserad 
användning av radiofrekvenser skall uppställas som villkor när den som ska 
tilldelas radiofrekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller 
bestämmelser med stöd av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen.  

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut den 30 juni 2008 om urval och 
tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster 
(626/2008/EG) ska medlemsstaterna se till att de av kommissionen utvalda 
operatörerna får rätt att använda det av kommissionen fastställda 
frekvensutrymmet inom det utlovade tjänsteområdet och nödvändiga tillstånd 
att tillhandahålla kompletterande markkomponenter i ett mobilsatellitsystem. 
Tillståndsgivningen ska ske i enlighet med nationell lagstiftning och 
gemenskapsrätten. 

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut ska de utvalda operatörerna 
uppfylla vissa allmänna villkor, bland annat milstolparna sex till nio enligt 
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bilagan till beslutet inom 24 månader från kommissionens urvalsbeslut, och 
infria alla åtaganden som lämnats under urvalsförfarandet.  

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut ska rättigheterna gälla i arton år 
från kommissionens urvalsbeslut den 13 maj 2009. 

Europeiska kommissionen har den 10 oktober 2011 (2011/667/EU) beslutat 
om metoderna för samordnad tillämpning av verkställighetsbestämmelser vad 
gäller mobila satellittjänster i enlighet med artikel 9.3 i Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 626/2008. Kommunikationskommittén(Cocom) har den 11 juli 
2013 övervägt vilka åtgärder och tidsfrister som ska anses skäliga och som inom 
ramen för nationell tillsyn ska tillämpas i samband med att operatörerna i MSS 
2 GHz-bandet uppmanas att vidta rättelse. 

Post- och telestyrelsen gör följande bedömning. 

EU:s rättsakter möjliggör en hybridlösning för mobila satellitsystem i 2 GHz-
bandet. Markkomponenterna ska komplettera satelliten och vara integrerade i 
satellitsystemet. Inmarsat Ventures Ltd har av Europeiska kommissionen 
utsetts att få nyttja frekvensutrymmet 1980-1995 MHz jord-till-rymd (upplänk) 
och 2170-2185 MHz rymd-till-jord (nedlänk). Ansökan om tillstånd att få 
använda kompletterande radiosändare i ett satellitsystem i 2 GHz-bandet i 
Sverige ska därför bifallas, tillstånd beviljas och tillståndstiden bestämmas till 
och med den 14 maj 2027.  

Med stöd av 3 kap. 11 § första stycket 6 lagen om elektronisk kommunikation, 
förenas tillståndet med krav på att uppfylla milstolparna 6-9 i bilagan till 
Europaparlamentets och rådets beslut och att uppfylla de åtaganden avseende 
täckning, kapacitet, tjänster och säkerhet som Inmarsat lämnat i samband med 
ansökan till EU-kommissionens urvalsförfarande. Hit hör mobilt tal och data 
samt mobila bredbandstjänster, t.ex. multimedia och tjänster för allmän 
ordning, säkerhet och hälsa. I övrigt är tillståndet tjänsteneutralt under 
förutsättning att tillhandahållande sker i enlighet med detta beslut. Post- och 
telestyrelsens bedömning är därför att Inmarsat Ventures Ltdfår utnyttja det 
tilldelade frekvensutrymmet för att tillhandahålla s.k. aero-CGC-tjänster på det 
sätt som beskrivits i ansökan och som citeras under avsnittet Ansökan ovan.  

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut löper en tidsfrist på 24 månader 
efter kommissionens urvalsbeslut vad avser milstolpar och åtaganden. 
Tidsfristen, till och med den 14 maj 2011, ska därför förenas med tillståndet. 
Samtidigt noteras att Post- och telestyrelsen, vid uppföljning av MSS 2 GHz, 
har anvisat de utsedda operatörerna i bandet vilka åtgärder och förlängda 
tidsfrister som gäller inom ramen för en koordinerad tillsyn i enlighet med 
kommissionens beslut 2011/667/EU.  
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Upplysningar 

Sändande satellitterminaler i frekvensbandet 1980-2010 MHz är i Sverige 
undantagna från tillståndsplikt för radiosändare om de ingår i det notifierade 
satellitnätverket med vilket kommunikation sker. 

Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot 
ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i 
Sverige får endast tillhandahållas efter anmälan till PTS. 

Detta tillstånd är förenat med årliga avgifter. 

Detta tillstånd gäller omedelbart i enlighet med 8 kap. 22 § lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation 

Underrättelse om överklagande 

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

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

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

Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i 
Stockholm för prövning om Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på 
det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till Post- och telestyrelsen. 

 ____________________  
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