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Deltagare
Närvarande: Nina Gustafsson, Ylva Mälarstig, Stefan Jansson, Jesper Simons,
Lars Eklund, Cecilia Östrand, Emilie Ericsson
Agenda
•

Kort sammanfattning årets nya och ändrade undantag

•

Synpunkter och kommentarer på fskr o konsekvensutredning

•

Beslut om att gå vidare till intern gemensam beredning

•

Tidplan

Beslut
Vid styrgruppsmötet beslutade beställaren att föreskrifterna och
konsekvensutredningen kan skickas på intern gemensam beredning den 11 december
2017 efter att följande har korrigerats i konsekvensutredningen:
1. Tydliggörande i de undantag som tas bort att användning ryms inom
ospecificerade undantag i samma frekvensområde.
2. Tillägg av paragrafnummer för respektive amatörradio-undantag i tabellen på sid
23.
3. Tillägg av fotnot (sid 23, femte stycket) som hänvisar till förarbeten för frågan
om argument för sänkning av effekten utifrån att tillstånd passar bäst för högre
effekter. Tillägget görs endast under förutsättning att förarbetshänvisningen inte
väcker fler frågor – d.v.s. att förarbetena är tydliga.
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4. Anpassning av antalet utländska fartyg som besöker svenska hamnar – gör ett
antagande av antalet fartyg som anlöper fler svenska hamnar. (s. 20 och 21).
5. Anpassning av antalet utländska luftfartyg som landar på svenska flygplatser. (s.
21).
Noteringar från mötet
Diskussioner fördes kring huruvida vi kunde utveckla argumentationen om
spektrumstrategin för effektsänkningen för amatörradio. Vi väljer i nuläget att endast
åberopa det faktum att undantag bäst lämpar sig för användningar med lägre effekt.
Möjligen kan en hänvisning också göras till förarbetena om formuleringen är tydlig och
enkel att förstå.
Fråga restes kring om Sverige eventuellt skulle begära undantagszoner för användning
av hinderdetektionssystem för rotorluftfartyg.*
Nästa styrgruppsmöte
Styrgruppsmöte nr. 4 den 15 januari 2017. (på mötet informerades om att detta möte
skulle hållas den 9 januari men pga semester för en av deltagarna väljer vi att
senarelägga mötet till den 15 januari vilket innebär att vi har några dagar att arbeta in
eventuella kommentarer innan underlag skickas till GD).

* Jesper lovade återkomma via mail under dagen huruvida det skulle behövas. I skrivande stund kan konstateras att
Jesper har återkommit med besked om att det inte var aktuellt med undantagszon då den föreslagna undantagna
användningen inte orsakar sådana eventuella störningar som föranleder behov av undantagszon.
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