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PTS inriktning inför tilldelning av 
frekvenser för 5G, efter remissvar  

Inledning 
Post- och telestyrelsen (PTS) har i form av Förstudie inför framtida 
tilldelningen av frekvenser för 5G (PTS-ER-2018:4), som publicerades den 
15 februari 2018, redogjort för myndighetens preliminära bedömningar inför 
tilldelning av frekvenser för 5G. I samband med publiceringen gavs intressenter 
möjlighet att komma in med kompletterande information och synpunkter på 
PTS bedömningar. Sista dag att inkomma med svar var den 14 mars 2018.  

PTS välkomnar och tackar för de synpunkter och den information som 
inkommit. Här nedan ges en överblick av intressenternas synpunkter och 
myndighetens bemötande av dem. Slutligen redovisas myndighetens inriktning 
inför tilldelning av frekvenser för 5G till följd av synpunkter i remissvaren. 

Intressenternas synpunkter 
PTS har tagit emot remissvar från följande aktörer: Bahnhof AB, Celestinne 
Hill AB, Ericsson AB, Facebook Sweden Inc, GSA, Hi3G, Huawei Sweden 
AB, IT-Norrbotten, North Net Connect AB, Onsala rymdobservatorium, 
Qualcomm, Svenska rymdaktiebolaget, Tele2 Sverige AB, Telenor AB, Telia 
Company AB, Teracom AB.  

Svaren finns publicerade i sin helhet på PTS webbplats: www.pts.se/5G. 

Bahnhof AB (Bahnhof) 

Bahnhof förordar en modell, ”Öppet spektrum”, som innebär en lättare 
licensiering. Tilldelningen ska då ske i tre nivåer, 1) urbant spektrum (avgränsat 
till Sveriges tio största städer), 2) regionalt spektrum som motsvarar stadsnät 
och 3) affärsutveckling, forskning och teständamål. Modellen innebär enligt 
Bahnhof att tillträde till en större del av spektrummängden än vad PTS föreslagit 
öppnas upp för nya aktörer.  
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Celestine Hill Communications AB (Celestine) 

Celestine har tillstånd i Stockholms kommun i frekvensbandet 3,6–3,8 GHz 
omfattande 80 MHz. Tillståndet löper ut 31 december 2022. Celestine stödjer 
PTS förslag om snabb introduktion av 5G och vill som innehavare av spektrum 
i de aktuella banden bidra till detta i form av någon sorts samarbete kring 
bolagets frekvenser efter tilldelningen 2019. 

Ericsson AB (Ericsson) 

Ericsson anser att hela frekvensutrymmet i 3,4–3,8 GHz- och 24,25–27,5 GHz-
banden bör tilldelas i form av nationella tillstånd med åtminstone 80-100 MHz 
respektive 400-500 MHz eller mer per operatör. Det bör dock vara tillåtet för 
nationella operatörer att hyra ut frekvensutrymme i syfte att tillgodose 
geografiskt avgränsade behov. Det finns enligt Ericsson ett behov av att 
defragmentera bandet innan en tilldelning och PTS föreslås agera för att 
bekosta existerande tillståndshavares påskyndade utflyttning ur det aktuella 
frekvensutrymmet. Ericsson stödjer en tilldelning under 2019. Ericsson anser att 
PTS kan överväga att frigöra hela 3,4–3,8 GHz senast 2020. 

Ericsson menar att tilldelning av endast en gigahertz (26,5–27,5 GHz) av 
frekvensutrymmet 24,25–27,5 GHz inte ger tillräckliga incitament för 
omfattande infrastrukturinvesteringar och oroas över att tilldelning utan 
urvalsförfarande riskerar att förhindra en effektiv användning av 
frekvensutrymmet. 

Facebook Sweden Inc (Facebook) 

Facebook rekommenderar att PTS möjliggör för utveckling av fasta tjänster i 
såväl 26,5–27,25 GHz- som i 24,25–26,5 GHz-bandet i framtiden. Speciellt för 
att möjliggöra utvecklingen av s.k. HAPS (high altitude plattform stations). 
Facebook tror att en tillståndform som garanterar mindre geografiska tillstånd, 
vilket diskuteras i PTS förstudie, skulle kunna vara en lämplig tillståndsform för 
att möjliggöra att HAPS kan etableras av en mångfald av regionala operatörer.   

Global mobile Suppliers Association (GSA) 

GSA anser att så mycket spektrum som möjligt i 3,4–3,8 GHz-bandet bör 
tilldelas genom individuella nationella tillstånd med sammanhängande 
frekvenser om minst 100 MHz och uppmuntrar PTS att undvika ett beslut som 
ökar risken för geografisk fragmentering. Innan tilldelningen bör en 
defragmentering av bandet ske, PTS bör skapa incitament för nuvarande 
tillståndshavare att återlämna sina tillstånd. GSA välkomnar en tilldelning 2019. 

GSA uppmuntrar PTS att göra 26 GHz-bandet tillgängligt i snabbare takt. 

Hi3G Access AB (Tre) 

Tre anser att hela 3,4–3,8 GHz-bandet, eller i vart fall stora delar av detta 
frekvensband, bör tilldelas som nationella blocktillstånd genom ett 
urvalsförfarande. Om en del av bandet ska vikas för annan användning bör 
sådan tillståndsgivning ske i en mindre del av frekvensbandet och uppdelningen 
bör baseras på frekvens och inte på geografi. Tre ifrågasätter hur PTS ska kunna 
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säkerställa att det inte råder efterfrågeöverskott vad gäller mindre geografiska 
områden. Tre ifrågasätter även rimligheten i att återta tillstånd som inte utnyttjas 
inom 5-8 år. 

Tillståndens storlek bör enligt Tre vara större än 5-10 MHz och ett uttalat 
behov är 80-100 MHz per aktör och tilldelning bör ske enligt PTS förslag, 2019. 
Tre anser att PTS bör vänta med det aktiva arbetet med tilldelning av hela 
24,25-27,5 GHz-bandet till dess det internationella arbetet kommit i mål. 

Huawei Technologies Sweden AB (Huawei) 

Huaweis inställning är att 3,4–3,8 GHz-bandet bör tilldelas som individuella 
nationella blocktillstånd med sammanhängande frekvenser om minst 100 MHz 
per tillståndshavare. För att möjliggöra detta bör en defragmentering av bandet 
utföras innan tilldelningen. Marknadsbaserade modeller som network slicing eller 
regulatoriska som ”use-it-or-lease-it”-villkor kan sedan användas för att ge 
vertikaler tillträde. Huawei rekommenderar att hela bandet tillgängliggörs 
samtidigt och framför att kommersiell realisering av 5G i bandet kan ske under 
år 2019. 

Vad gäller 26 GHz-bandet rekommenderar Huawei att PTS överväger att tilldela 
den övre delen (26,5–27,5 GHz) som nationella individuella blocktillstånd med 
sammanhängande spektrum om minst 400-500 MHz per operatör. I såväl den 
övre som den nedre delen av bandet bör network slicing användas till följd av 
marknadsefterfrågan. 

3,4–3,8 GHz-bandet bör tilldelas först, följt av den övre delen av 26 GHz-
bandet och sedan den lägre. 

IT Norrbotten 

IT-Norrbotten anser att det är viktigt att inte hela frekvensbanden 3,4–3,8 GHz 
och 24,25–27,5 GHz tilldelas som nationella blocktillstånd då en sådan 
tilldelning skulle verka konkurrenshämmande lokalt samt leda till att stora delar 
av bandet, över stora geografiska områden, kommer att vara outnyttjade under 
lång tid framöver. IT-Norrbotten rekommenderar istället att delar av bandet görs 
tillgängliga utan urvalsförfarande.  

För 3,4–3,8 GHz rekommenderas antingen tilldelning per sändare eller en 
modell liknande CBRS i USA. IT-Norrbotten ser följande användningar för 
bandet som intressanta på regional eller lokala nivå: 5G-baserad fast trådlös 
bredbandsaccess, mobila inomhuslösningar och IoT-lösningar. 

För 24,25–27,5 GHz-bandet föreslår IT-Norrbotten även att delar av bandet om 
möjligt ska göras licensfritt med anmälningsplikt för inomhusanvändning.  

IT-Norrbotten tror inte att en ”andrahandsmarknad” genom uthyrning av 
outnyttjade frekvenser från nationella operatörer är en bra metod för att 
möjliggöra ett kostnadseffektivt nyttjande. Lågt intresse för att uthyrning samt 
risk för överprissättning tas upp som problem.   
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North net connect AB (North net) 

North net anser att det är lämpligt att 100 MHz inom 3,4–3,6 GHz avsätts för 
licensfri användning inomhus samt med begränsad uteffekt utomhus. 

Onsala rymdobservatorium 

Onsala rymdobservatorium noterar att frekvensutrymmena 3,4–3,8 GHz samt 
24,25–27,5 GHz angränsar till för deras verksamhet viktiga frekvensband. 
Onsala rymdobservatorium önskar därför att påbörja en dialog med PTS med 
målsättning att utverka en koordineringszon. 
 

Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 

SSC kompletterar med information om att utöver vad man framfört tidigare så 
är införandet av en geografisk exkluderingszon ett sätt att uppnå skydd kring 
Esrange Space Center och Salmijärvi Satellite Station. 

Telenor AB (Telenor) 

Telenor föreslår att PTS i första hand tilldelar hela 3,4–3,8 GHz-bandet med 
nationella blocktillstånd genom ett urvalsförfarande och i andra hand dels 
tilldelar 3,4–3,7 GHz-bandet med nationella blocktillstånd genom ett 
urvalsförfarande och dels att en mindre del av 3,7–3,8 GHz-bandet tilldelas 
utan ett urvalsförfarande inom mindre geografiska områden. Telenor samtycker 
till att bandet bör tilldelas under 2019 och att en lämplig blockstorlek är 80-
100 MHz. 

Telenor motsätter sig PTS förslag om att andra aktörer ska ha möjlighet att 
ansöka om mindre geografiska tillstånd inom områden där tillståndshavaren 
inte använder eller planerar att använda sina frekvenser. 

Slutligen föreslår Telenor att PTS väntar med att påbörja det aktiva arbetet med 
tilldelning av 24,25–27,5 GHz-bandet tills det internationella arbetet kommit i 
mål. 

Tele2 Sverige AB (Tele 2) 

Tele2 föreslår i första hand att allt spektrum i 3,4–3,8 GHz tilldelas i form av 
nationella blocktillstånd. I andra hand, för det fall PTS beslutar att behålla 
uppdelningen mellan områden med hög respektive låg efterfrågan, att allt 
spektrum i 3,4–3,8 GHz-bandet tillgängliggörs i form av nationella tillstånd som 
gäller i fördefinierade geografiska områden med hög efterfrågan och som 
tilldelas genom ett urvalsförfarande. Tele2 för även fram ett tredje och ett fjärde 
alternativ. 

Tele2 anser att tilldelning av hela 3,4–3,8 GHz-bandet bör ske vid en tidpunkt. 
Dock avstyrker Tele2 PTS förslag om att en tillståndshavare som inte använder 
eller planerar att använda sina frekvenser ska kunna förlora tillståndet för 
mindre geografiska områden inom de fördefinierade områdena till förmån för 
andra aktörer. 
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Tele2 förslår att PTS i det fortsatta arbetet har som utgångspunkt att en 
blockindelning om 100 MHz-block ska tillämpas. 

Tele2 föreslår att PTS väntar med att påbörja det aktiva arbetet med tilldelning 
av hela 24,25–27,5 GHz-bandet tills det internationella arbetet som ska 
fastställa tillgänglig frekvensmängd och tekniska villkor i bandet kommit i mål. 

Telia Company (Telia) 

Telia anser att det är viktigt att en tilldelning kan genomföras 2019 men att det 
finns en risk att förslaget att inte använda rikstäckande tillstånd leder till en 
oklar situation och fragmentering av bandet, med minskade möjligheter att 
utnyttja det för framtida IMT 2020/5G-tjänster.  

Telia stödjer övergripande att 3,4–3,8 GHz och 24,25–27,5 GHz tilldelas med 
tillträde under 2019 med tillträde från 2020 och framåt (beroende på 
kvarvarande befintliga tillstånd) samt anser att tilldelningarna bör göras i form 
av individuella blocktillstånd. Telia anser att det krävs en bandbredd på 100-
200 MHz per operatör. 

Telia saknar diskussion om synkronisering, hur man säkerställer att det inte 
råder efterfrågan på lokala tillstånd samt hur den geografiska gränsen mellan 
område för urval och inte fastställs. Man framför även att attraktiviteten för de 
två olika tillståndstyperna beror på ett antal faktorer.  

Teracom AB (Teracom) 

Teracom anser att innan tilldelningsförfarandet av 5G-frekvenser fastställs och 
frekvensutrymmet auktioneras ut för kommersiella ändamål, måste en 
detaljerad utredning om behovet av 5G-frekvensutrymme för PPDR 
genomföras. 

Qualcomm Europe Inc (Qualcomm) 

Qualcomm anser att PTS bör säkerställa att varje tillståndshavare får tillgång till 
100 MHz i 3,4–3,8 GHz-bandet och att myndigheten bör undvika geografiskt 
uppdelade tillstånd. Vidare att PTS gör hela bandet tillgängligt för nationella 
tillstånd med prioritet för 5G och kompletterar detta med ”use-it-or-lease-it”-
villkor. Qualcomm tar även upp frågan om defragmentering och vill att PTS 
skapar incitament för nuvarande tillståndshavare att återlämna sina tillstånd. 
Qualcomm stödjer en tilldelning med målet att tillgängliggöra spektrum innan 
2020 och stödjer att det sker samtidigt för såväl 3,4–3,8 GHz som 26 GHz-
bandet. 

Qualcomm stödjer en tilldelning av 26,5–27,5 GHz redan 2019 och att 
tillståndsgivning bör ske genom nationella blocktillstånd om minst 400 MHz 
per operatör. S.k. vertikaler kan då få tillgång till spektrum via t.ex. network slicing 
eller uthyrning av spektrum. 

Slutligen tar Qualcomm upp synkroniseringen mellan nuvarande användare och 
nya 5G-användare i 3,4–3,8 GHz-bandet. 
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PTS bemötande av remissvar och inriktning inför tilldelning 
av frekvenser för 5G  
Här bemöter PTS de synpunkter som inkommit och redovisar myndighetens 
inriktning inför tilldelning av frekvenser för 5G till följd av synpunkter i 
remissvaren. 

3,4–3,8 GHz-bandet 

 
Tidpunkt för tilldelning 
Vad gäller den föreslagna tidpunkten för tilldelning av 3,4–3,8 GHz-bandet för 
5G rådde det en enad positiv inställning för en tilldelning av hela 3,4–3,8 GHz-
bandet år 2019.  
 
PTS har i förstudien föreslagit att ny tilldelning av hela 3,4–3,8 GHz-bandet 
görs år 2019, denna bedömning kvarstår. 
 
Möjlighet för andra aktörer att ansöka om tillstånd inom fem till åtta år 
PTS föreslog i förstudien att om en tillståndshavare efter en viss tid, förslagsvis 
mellan fem och åtta år, inte använder eller inte planerar att använda frekvenser, 
som är tilldelade genom blocktillstånd i fördefinierade geografiska områden 
med hög befolkningstäthet och/eller efterfrågan, skulle det vara möjligt för 
andra aktörer att ansöka om tillstånd för mindre geografiska områden inom 
dessa områden. 
 
Flera av mobiloperatörerna framförde att de tillstånd som tilldelas genom 
urvalsförfarande inte bör genomgå en förändring på det sätt som PTS föreslog. 
Inga andra aktörer framförde synpunkter i frågan. 
 
PTS har således inte fått något stöd för förslaget. Detta i kombination med att 
förslaget skulle kräva omfattande arbete med att ta fram tillståndsvillkor gör att 
PTS inte anser det motiverat att gå vidare med förslaget. Istället avser PTS att 
arbeta vidare med att utveckla andra metoder som möjliggör att sekundära 
användare på bästa sätt ska få tillgång till spektrum genom delning. De framtida 
tillstånden kommer att innehålla tillståndsvillkor om delad användning.  
 
Tilldelningsform 
Många kommentarer framfördes angående den föreslagna tilldelningsformen 
som är baserad på frekvensdelning av bandet och geografisk delning av landet.  
 
För tilldelning av 3,4–3,5 GHz-bandet föreslogs att blocktillstånd tilldelas utan 
urvalsförfarande inom mindre geografiska områden över hela landet. För 3,5–
3,8 GHz-bandet föreslogs i förstudien att blocktillstånd tilldelas inom två olika 
typer av områden: 1) Fördefinierade geografiska områden med hög 
befolkningstäthet och/eller hög efterfrågan; och 2) Mindre geografiska 
områden som är belägna utanför de fördefinierade områdena. För områden av 
den första typen föreslogs tilldelning genom ett urvalsförfarande och för den 
andra typen utan urvalsförfarande. 
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Vissa intressenter menar att en framgångsrik 5G-utrullning endast kan 
möjliggöras genom tilldelning av individuella nationella blocktillstånd. Sådan 
tilldelning skulle stimulera de betydande investeringar som krävs för införandet 
av 5G och möjliggöra mer flexibla och mindre komplexa implementeringar. 
Lokala behov av högre kapacitet i exempelvis tätortsnära industrianläggningar 
eller i glesbygden skulle enligt vissa remissvar tillgodoses i nationella nät och 
vertikala industrier skulle med network slicing kunna få direkt tillgång till 
spektrum genom uthyrning. Andra aktörer anser att en konventionell och 
traditionell tilldelning av blocktillstånd till ett fåtal aktörer låser in en onödigt 
stor del av marknaden. En aktör ansåg att 3,4–3,8 GHz-bandet bör erbjudas 
med en form av lättare tillståndsgivning som sker i tre nivåer: urbant-, regionalt- 
och testspektrum. En sådan flexibel tillståndsgivning skulle vara inriktad på att 
öka konkurrens, mångfald och innovationshöjd på marknaden.  
 
Tilldelningsformen är en central fråga. Följaktligen är det av yttersta vikt för 
PTS att ta hänsyn till alla remissvar för att kunna dra slutsatser i förstudien vad 
gäller denna fråga.  

Många av remissvaren har förordat att nationella blocktillstånd tilldelas genom 
ett urvalsförfarande, medan det även finns aktörer som förespråkar mindre 
tillståndsområden. PTS anser att det är viktigt att tillfredsställa efterfrågan och 
behov av frekvenser för såväl nationella operatörer som mindre lokala aktörer. 

Efter noga övervägande, med stöd i de remissvar som inkommit, har PTS 
kommit fram till fortsatt inriktning vad gäller tilldelningsform. PTS föreslår att 
300 MHz tilldelas som nationella blocktillstånd genom urvalsförfarande och att 
100 MHz tilldelas i form av lokala blocktillstånd. Denna tilldelningsform kan 
enligt myndighetens bedömning tillfredsställa såväl efterfrågan på nationella 
blocktillstånd som möjlighet för mindre lokala aktörer att etablera sig.  

TILLDELNINGSFORM 3 400-3 800 MHz  

Frekvensområde (MHz) Frekvensmängd (MHz) Hela landet 

3 400-3 700 300 Nationella 
blocktillstånd, 
urvalsförfarande 

3 700-3 800 100 Lokala 
blocktillstånd  

 

Med en sådan lösning kan nationella operatörers behov av att fritt och i egen 
takt kunna bygga nät över hela landet tillfredsställas på ett enkelt sätt. Samtidigt 
kan det ges möjlighet till alla, både nationella och lokala operatörer, att etablera 
sig i lokala områden av eget intresse utan att behöva delta i tilldelning med 
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urvalsförfarande över hela landet. Lösningen ger mindre lokala aktörer 
möjlighet att konkurrera inom alla geografiska områden.  

Den nu föreslagna tilldelningsformen och frekvensanvändningen med 
nationella blocktillstånd i 3,4–3,7 GHz och lokala tillstånd i 3,7–3,8 GHz är den 
samma som i det förslag den tyska regleringsmyndigheten1 valt för bandet. Det 
är positivt ur ett internationellt harmoniseringsperspektiv.  

Frågan om blockens storlek och hur lokala tillstånd ska tilldelas om efterfrågan 
överstiger utbudet kommer att utredas vidare i samband med den kommande 
tilldelningen. 

Defragmentering 
Ett antal aktörer som är eller representerar tillverkare ansåg att PTS bör 
överväga en nationell ansats, gemensamt med intressenterna, i syfte att frigöra 
och defragmentera hela frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz redan till eller innan år 
2020.  
 
Med defragmentering menas i detta fall åtgärder för att möjliggöra att så stora 
kontinuerliga frekvensmängder som möjligt finns tillgängliga över hela landet 
vid den planerade tilldelningen. Detta mot bakgrund av att det finns befintliga 
tillstånd i bandet med en tillståndstid som passerar 2020.  
 
PTS noterar att det finns stora skillnader gällande förutsättningarna för en 
defragmentering inom de två delfrekvensbanden 3,4–3,6 GHz och 3,6–
3,8 GHz. 
 
För 3,4–3,6 GHz-bandet lämnade Kommunförbundet Stockholms Län, i mars 
2018, tillbaka majoriteten av tillstånd i Stockholms län. Detta gör att det den 
första januari 2020 kommer finnas tilldelade tillstånd i maximalt 68 kommuner 
med en befolkningsmängd motsvarande 24 procent av Sveriges befolkning. 
Tillstånden är idag fördelade på 16 tillståndshavare. Dessa tillstånd motsvarar 
mindre än 7 procent av den befolkningsvägda frekvensmängden i 3,4–3,6 GHz-
bandet under den återstående tillståndstiden fram till 1 april 2023. Enligt det 
förslag om tilldelningsform som beskrivs ovan så faller hela detta 
frekvensutrymme inom det frekvensområde som avses tilldelas som nationella 
blocktillstånd. PTS är medvetna om att de kvarvarande tillstånden medför en 
viss osäkerhet vid en tilldelning. Dessa tillstånd motsvarar dock en relativt liten 
andel av den befolkningsvägda frekvensmängden och innehas av ett begränsat 
antal aktörer som den första januari 2020 endast har en begränsad tid kvar på 
sin tillståndstid. PTS vill uppmana alla tillståndshavare som inte använder sina 
tillstånd att innan tilldelningen år 2019 återlämna dessa till myndigheten.  
  

                                                 

1https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen
/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/mobilfunknetze-node.html 
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I 3,6–3,8 GHz-bandet är situationen mer komplex än i 3,4–3,6 GHz-bandet 
eftersom det finns ett stort antal tilldelade tillstånd och tillståndshavare. 
Majoriteten av dessa tillstånd tillhör dock bolag kontrollerade av de tre 
mobiloperatörerna, Tele2, Telenor och Telia. Sammanlagt kontrollerar dessa tre 
operatörer 75 procent av de tilldelade tillstånden. En defragmentering av 
frekvensband där det finns giltiga tillstånd måste bygga på frivillighet. Detta 
medför att utan ett aktivt deltagande från dessa mobiloperatörer finns det 
mycket små vinster att göra till följd av en omplanering med syfte att 
defragmentera bandet. PTS noterar vidare att ingen operatör efterfrågat en 
defragmentering av bandet. PTS vill uppmana även tillståndshavare i 3,6–3,8 
GHz-bandet som inte använder sina tillstånd att innan tilldelningen återlämna 
dessa till myndigheten.   
 
PTS samlade bedömning är därför att det inte finns skäl att påbörja ett 
omfattande arbete med att defragmentera bandet.  
 
Om synkronisering 
De nya tillstånden i bandet kommer att förenas med villkor om att TDD ska 
användas som duplexmetod. För frekvensband med TDD som duplexmetod 
och fler än en tillståndshavare finns betydande vinster med att införa 
tidssynkronisering mellan de olika tillståndshavarna. Tidssynkronisering 
begränsar störningar mellan de olika tillståndshavarnas användning och leder till 
hög teknisk spektrumeffektivitet. Samtidigt kan långtgående 
tidssynkroniseringskrav, uttryckta i form av tillståndsvillkor, leda till minskad 
flexibilitet gällande val av teknik och dessutom begränsa tillståndshavarnas 
möjlighet att anpassa sin frekvensanvändning efter olika och över tiden 
förändrade behov av fördelning mellan uppströms och nedströmskapacitet.   
 
PTS kommer i den framtida tilldelningsprocessent återkomma med förslag på 
hur denna avvägning görs på ett sätt så att en lämplig balans mellan flexibilitet 
för tillståndshavarna och teknisk spektrumeffektivitet kan uppnås.     

 
26,5–27,5 GHz-bandet  

 
Tidpunkt för tilldelning 
Åsikterna kring tilldelning av 26,5–27,5 GHz gick isär, generellt sett. Vissa 
intressenter ansåg att det fortfarande inte finns ett behov av frekvenserna och 
att det är bättre att vänta och senare tilldela hela 24,25–27,5 GHz-bandet. 
Andra menade att hela 24,25–27,5 GHz-bandet bör tilldelas redan år 2019. 
 
PTS har i förstudien gjort bedömningen att 1 GHz i frekvensutrymmet 26,5–
27,5 GHz bör öppnas för tilldelning år 2019 eftersom det står i samklang med 
uttalade mål, att redan 2020 inledningsvis möjliggöra lokal användning för 
24,25–27,5 GHz-bandet. Under remissrundan har många lyft fram att 
osäkerheten gällande den internationella harmoniseringen är problematisk då 
arbetet som ska fastställa tillgänglig frekvensmängd och tekniska villkor i bandet 
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inte kommit i mål vilket skapar en stor osäkerhet. PTS har också skrivit om 
detta i förstudien.  
 
Alternativet att vänta med att påbörja det aktiva arbetet med tilldelning av hela 
24,25–27,5 GHz-bandet tills det internationella arbetet är klart leder i praktiken 
naturligtvis till en senare tilldelning av bandet jämfört med om arbetet startas 
direkt. Mot bakgrund av de svar som inkommit gör PTS bedömningen att det 
bästa alternativet, trots en viss risk för försening, är att påbörja arbetet med en 
tilldelning vid den tidpunkt då förutsättningarna för en tilldelning av hela 
bandet kan fastställas.  
 
Tilldelningsform 
Generellt kan man notera att kommentarerna gällande 26,5–27,5 GHz-bandet 
var färre. Kring den föreslagna tilldelningsformen av 26,5–27,5 GHz-bandet 
framkom också olika åsikter: vissa aktörer föredrar nationella blocktillstånd, 
medan vissa efterfrågar lokala blocktillstånd.  
 
PTS avser att återkomma i denna fråga i ett senare skede när arbetet med 
tilldelning påbörjas.     

 

 

 


