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PTS bemötande av 

konsultationssvar 

1 Inledning 

I konsultationen den 6 februari 2019 till 5 mars 2019 efterfrågade PTS 
synpunkter från intressenter på överväganden och förslag inför tilldelning av 
frekvensutrymme i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden. PTS efterfrågade också 
synpunkter på inriktningen att tilldela frekvensutrymmet 3,7–3,8 GHz, eller 
alternativa frekvensband, för lokala tillstånd. 
 
Konsultationen har besvarats av 26 intressenter. PTS har också mottagit  
47 yttranden från privatpersoner. 

 
Detta dokument innehåller PTS bemötande på inkomna synpunkter och 
förslag. En sammanfattning av konsultationssvaren ges i kapitel 3. 

2 PTS bedömning 

PTS bemöter här de synpunkter som inkommit och redogör för PTS 
bedömning. 

2.1 Mål med tilldelningen 

I konsultationsdokumentet beskrev PTS målen med tilldelningen, vilka 
sammanfattningsvis innebar att frekvensutrymmena 3400–3700 MHz och 
2300–2380 MHz förbereds och tilldelas för nationella blocktillstånd genom 
urvalsförfarande före utgången av år 2019, samt att frekvensutrymmet  

3700–3800 MHz förbereds för lokala blocktillstånd, att tilldela utan 
urvalsförfarande. 
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Många intressenter är positiva eller har inga invändningar mot målen med 
tilldelningen, men många framför åsikter om frekvensbandet 3,7–3,8 GHz och 
om det ska tilldelas för lokala- eller nationella tillstånd. Specifika synpunkter som 
inkommit gällande lokala tillstånd i frekvensbandet 3,7–3,8 GHz eller 
alternativa band, bemöts i avsnittet om lokala tillstånd (kapitel 2.11). 

PTS har i konsultationen beskrivit att frågan angående lokala tillstånd i 
frekvensutrymmet 3,7–3,8 GHz eller alternativa band utreds på PTS. 
Utredningen är nu klar och PTS har beslutat om inriktningen att tilldela lokala 
tillstånd i frekvensutrymmet 3720–3800 MHz. Detta beskrivs i avsnittet om 
lokala tillstånd (kapitel 2.11). Mot bakgrund av ovanstående ändras inte PTS 
inriktning om att tilldela frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz för både nationella- 
och lokala tillstånd. Dock förskjuts frekvensgränsen mellan nationella- och 
lokala tillstånd på grund av den effektbegränsning som påverkar det nedersta 
tillståndet i frekvensutrymmet 3400–3420 MHz (mer om detta i kapitel 2.8.2.2). 
PTS anser att 300 MHz obegränsat spektrum bör tilldelas för nationella 
tillstånd. Arbetet med lokala tillstånd kommer att fortsätta i PTS 
linjeverksamhet och inte inom ramen för PTS tilldelningsprojekt avseende 
frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz. Det första huvudsakliga målet för 
tilldelningsprojektet justeras enligt följande:  

1. Förbereda och genomföra tilldelning av nationella blocktillstånd genom 
urvalsförfarande med inriktningen att frekvensutrymmena  
3400–3720 MHz och 2300–2380 MHz görs tillgängliga för markbundna 
system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. 
Urvalsförfarandet ska ha skett före utgången av kvartal ett 2020  
(se avsnitt 2.2 om tidsplan). 

Mål nummer 3, 4 och 5 kvarstår enligt konsultationsförslaget. Mål nummer 2 
kvarstår som ett mål för PTS, men tas bort från tilldelningsprojektet. PTS 
arbetar vidare för att kunna tilldela frekvensutrymmet 3720–3800 MHz för 
lokala tillstånd under 2020. 

2.2 Tidsplan 

Den tidsplan som presenteras i konsultationen baseras bl.a. på att beslutet att 
begränsa antalet tillstånd i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden och allmän inbjudan 
till ansökan fattas i juli 2019 och att auktionen kan påbörjas i december 2019. 
 
Flertalet intressenter stödjer PTS förslag, men några uttrycker en oro och 
framför att det är knappt med tid att framföra synpunkter eller ifrågasätter om 
tidsplanen är rimlig med hänsyn till utestående utredningsfrågor kring framför 
allt tilldelning av lokala tillstånd och därmed även storleken på det 
frekvensutrymme som kommer att tilldelas i auktionen. Det framförs av vissa 
som angeläget att tilldelningen av lokala tillstånd synkroniseras med 
tilldelningen i en spektrumauktion, medan andra framför att tilldelning av lokala 
tillstånd inte får tillåtas försena auktionen. 
 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 3 
 

PTS har beslutat om inriktningen för tilldelning av lokala tillstånd. PTS har 
också, baserat på inkomna konsultationssvar om spektrumtak, i 
samrådsversionen av allmän inbjudan tagit fram nya auktionsregler. De 
ytterligare utredningar som pågått parallellt med projektet och arbetet med 
omarbetade förslag av auktionsreglerna har lett till en justering av tidsplanen. 
Detta innebär att samråd av allmän inbjudan till ansökan förskjuts framåt drygt 
en månad. Publicering av slutlig version av begräsningsbeslut och allmän 
inbjudan och därmed även auktionen kommer att senareläggas för att 
marknadens aktörer ska ges skälig tid att inkomma med synpunkter.  

Mot bakgrund av ovanstående har PTS presenterat preliminära förslag på när 
de olika momenten ska ske, i samrådsversionen av allmän inbjudan till ansökan. 

2.3 Tillståndens geografiska omfattning 

PTS föreslog att tilldela tillstånd i frekvensbanden 2,3 GHz- och 3,5 GHz som 
nationella tillstånd med vissa geografiska inskränkningar för att skydda annan 
radioanvändning. PTS informerade också om att fortsätta utreda frågan om 
lokala tillstånd i 3,7–3,8 GHz-bandet. 

Flertalet intressenter stödjer PTS förslag. Många framför också synpunkter på 
att även frekvensutrymmet 3,7–3,8 GHz bör tilldelas som nationella tillstånd. 
PTS bemötande av synpunkter och samlade bedömning gällande lokala tillstånd 
i 3,7–3,8 GHz-bandet eller i 2,3 GHz-bandet ges i avsnitt 2.11. 

Mot bakgrund av ovanstående och PTS parallella utredningar om lokala 
tillstånd har PTS formulerat innehåll i samråd av begränsningsbeslut och allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget med den skillnaden att 
frekvensutrymmet 3400–3720 MHz tilldelas som nationella tillstånd och 
frekvensutrymmet 3720–3800 MHz tilldelas för lokala tillstånd. 

2.4 Tillståndens storlek (blockindelning) 

PTS föreslog att antalet tillstånd i 2,3 GHz-bandet begränsas till åtta nationella 
tillstånd om 10 MHz vardera och att antalet tillstånd i 3,5 GHz-bandet 
begränsas till femton nationella tillstånd vardera. 

Många, både operatörer och tillverkare, stödjer PTS förslag under förutsättning 
att auktionsreglerna garanterar sammanhängande frekvenser för budgivare som 
ropar in flera tillstånd i auktionen. Det framförs att det är viktigt att säkerställa 
att varje operatör får tillgång till minst 80–100 MHz för att kunna ta del av alla 
fördelar som frekvensutrymme för 5G möjliggör. Särskilt framförs att 
fiberliknande FWA-WTTX-lösningar kräver mer än 100 MHz. 

I ett yttrande framförs att de föreslagna storlekarna i respektive band är 
påfallande små och kan utsätta en budgivare för risk om auktionen utformas så 
att denne måste köpa en delmängd av sitt bud. Vidare framförs att det med den 
föreslagna blockstorleken blir komplicerat att kombinera skilda typer av objekt 
(under/över 3600 MHz) och garanteras sammanhängande spektrum.  
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PTS har i konsultationen angivit att auktionsformatet ska garantera 
sammanhängande frekvenser. De valda blockstorlekarna speglar den 
bedömning som gjorts, att intressenternas behov av frekvensutrymme kan 
variera och att storleken på frekvensblocken är en viktig faktor för att erbjuda 
följsamhet gentemot efterfrågan. PTS bedömer att föreslagen blockstorlek 
möjliggör både aktuella och potentiella användningar. Föreslagen blockstorlek 
är också vald för att minimera risken för fragmentisering och för att undvika en 
komplicerad och oöverskådlig auktionsprocess. I det fortsatta arbetet med 
utformningen av auktionen har PTS tagit åt sig av synpunkter som framförts 
vad gäller garantierna för sammanhängande frekvensutrymme.  

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av 
begränsningsbeslut och allmän inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget 
med ett förtydligande om att antalet tillstånd begränsas till som mest åtta om 
minst 10 MHz i 2,3 GHz-bandet, och till som mest femton om 20 MHz i 
3,5 GHz-bandet.  

2.5 Tillståndstid 

PTS föreslog att bestämma tillståndstiden i båda frekvensbanden  
2,3 GHz- och 3,5 GHz till 25 år, till och med den 31 december 2044.  

Flera av intressenterna stödjer PTS förslag om tillståndstid. Inga invändningar 
har framförts mot förslaget. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 

2.6 Krav på täckning och utbyggnad 

PTS föreslog att tilldela tillstånden i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden utan krav 
på utbyggnad och täckning. 

Flera av intressenterna stödjer PTS förslag. 

I ett par yttranden finns invändningar mot att inte förena tillstånden med krav 
på utbyggnad. Det framförs att det finns en risk att industrimässig 5G-
uppkoppling utanför tätort inte kommer att erbjudas med hänsyn till att 
utbyggnad för lokala behov skulle vara kommersiellt olönsamt. Det framförs att 
tillstånden bör villkoras med krav på att tillstånden ska användas inom en viss 
tid för att resursstarka operatörer inte ska köpa mer spektrumutrymme än de 
behöver. Ett sådant agerande skulle kunna försvaga eller stänga ute andra 
operatörer. 

Ett krav på  utbyggnad innebär att PTS fastställer en användningsgrad och en 
tidsfrist (ett s.k. use-it-or-loose-it-villkor). Villkor om ibruktagande ger ett 
uttryckligt ansvar för tillståndshavaren att faktiskt använda frekvenserna och ger 
PTS en laglig grund att ingripa om villkoret inte följs, t.ex. genom att återkalla 
tillståndet. Ett krav på användning kan även få en återhållande effekt på 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 5 
 

strategisk budgivning. Ovanstående visar på fördelar med villkor om 
ibruktagande. En nackdel med ett sådant villkor ligger i svårigheterna att 
formulera användningsgraden och realistiska tidsfrister så att tillståndshavaren 
vet vad som förväntas och att villkoret verkligen går att följa upp. Det krävs 
både transparens och proportionalitet.  

I tidiga tilldelningar av 3,5 GHz-bandet fanns krav på utbyggnad av minst en 
basstation i varje kommun, dvs. indirekt ett användningstvång. Villkoret visade 
sig dock vara relativt enkelt att kringgå och sanktionsåtgärder bedömdes som 
verkningslösa. En annan nackdel är att villkor om ibruktagande inom en viss 
tidsram riskerar att forcera fram en användning genom t.ex. utbyggnad, som 
inte motsvarar marknadens behov för tillfället och som därmed tvingar fram 
ofördelaktiga investeringar vilket är till nackdel både för tillståndshavarna och 
för slutanvändarna med tanke på prisbild, eventuellt också kvalitet. 

Enligt PTS bedömning är de aktuella frekvensbanden så höga i frekvens att de 
inte lämpar sig för krav på yttäckning. Ett täcknings- eller utbyggnadskrav 
skulle därför bli oproportionerligt betungande för tillståndshavarna. För 
kostnadseffektiv utbyggnad av yttäckning är lägre frekvensband bättre lämpade. 
Täckningskrav finns i såväl 450 MHz- 800 MHz- som 900 MHz-bandet. Dessa 
band - som har bättre egenskaper för yttäckning jämfört med 2,3 GHz- och 
3,5 GHz-banden - förväntas även de på sikt kunna erbjuda 5G-tjänster. 

Vidare görs bedömningen att det finns skäl att anta att aktörer, även utan ett 
utbyggnadskrav, kommer att bygga ut nät för att på så sätt få avkastning på de 
investeringar som görs i spektrumresurser. Utbyggnadstakten kommer främst 
att avgöras av när det är kommersiellt motiverat att etablera till exempel 5G-
tjänster. Särskilt gäller detta 3,5 GHz-bandet som av EU utpekats som primärt 
5G-band i Europa. Ett utbyggnadskrav riskerar att i praktiken inte tillföra 
någon utbyggnad utöver den kommersiellt motiverade. 

PTS inriktning är att möjliggöra användning utanför städer och tätorter genom 
delningsvillkor och genom att utpeka ett visst frekvensutrymme för lokala 
tillstånd. PTS tror att lokala tillstånd skulle kunna tillgodose de behov som finns 
bland intressenter med lokal förankring. Enligt den information PTS lämnat i 
konsultationen kommer lokala tillstånd (om möjligt) inte att tilldelas genom 
urvalsförfarande, vilket bör kunna bidra till att minska inträdesbarriärerna för 
lokala intressenter. Med hänsyn till ovanstående är PTS inriktning även 
fortsättningsvis att tilldela tillstånd utan krav på användning (s.k. ”use it or 
loose it”-krav). 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 
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2.7 Tilldelningsförfarande 

I nedanstående fyra avsnitt bemöts kritik som framförts om s.k. ”öppet 
spektrum” och synpunkter som inkommit om auktionsformat, lägsta bud och 
bankgaranti. 

2.7.1 ”Öppet spektrum” 

Från privatpersoner framförs kritik mot PTS förslag om att tilldela nationella 

blocktillstånd genom dels urvalsförfarande i 3,4–3,7 GHz-bandet dels lokala 

blocktillstånd i 3,7–3,8 GHz-bandet. I stället förordas en lösning med ”öppet 

och olicensierat spektrum”. 

PTS bedömning är att ”öppet spektrum”, vilket i rättsliga termer skulle 

innebära att myndigheten beslutar om föreskrifter om undantag från 

tillståndsplikt, inte kan tillämpas för 3,4–3,8 GHz-bandet. De tekniska studier 

som genomförts inom CEPT, och som ligger till grund för EU-kommissionens 

beslut om tekniska krav, utgår från tillståndsgivning och innefattar inget 

delningsprotokoll för olicensierad användning av bandet.  

Tillståndsgivning gör det t.ex. möjligt att inhämta uppgifter om radiosändarnas 

geografiska position. En frekvensanvändning som är undantagen från 

tillståndsplikt ger inte denna möjlighet. De tekniska implementeringsåtgärder 

som kommissionen beslutat är bindande för Sverige. Konceptet ”öppet 

spektrum” är sammanfattningsvis inte genomförbart för 3,4–3,8 GHz-bandet. 

2.7.2 Auktionsformat 

PTS föreslog att tilldela 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden genom en klockauktion 
med åtta frekvensgeneriska tillstånd i 2,3 GHz-bandet och femton 
frekvensgeneriska tillstånd i 3,5 GHz-bandet. Var tillstånden placeras i frekvens 
avgörs i en placeringsrunda i slutet av auktionen. 

PTS vill förtydliga att ovanstående förslag har omformulerats. Banden tilldelas 
genom en klockauktion med åtta frekvensgeneriska block i 2,3 GHz-bandet och 
femton frekvensgeneriska block i 3,5 GHz-bandet. De slutliga tillståndens 
frekvensspecifika placering (bestående av ett eller flera block) i respektive 
frekvensband kommer att avgöras i en placeringsrunda som utgör en andra del 
av auktionen. 

I flera konsultationssvar framförs att osäkerheterna kring en eventuell 
effektbegränsning i det nedersta tillståndet 3400–3420 MHz, samt 
förutsättningarna avseende lokala begränsningar p.g.a. befintliga tillstånd, är de 
främsta skälen till varför det föreslagna auktionsformatet kan vara olämpligt. 
Begränsningarna för det nedersta tillståndet talar för ett avsevärt lägre värde 
jämfört med övriga delar av 3,5 GHz-bandet, varför flera konsultationssvar 
framför att det blocket bör vara frekvensspecifikt. Vidare framförs att de 
befintliga tillstånden i 3,5 GHz-bandet och den begränsade tillgången till vissa 
geografiska områden medför att det är problematiskt att blocken anses 
frekvensgeneriska och att det först i placeringsrundan blir klart vilka 
förutsättningar som gäller. 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 7 
 

PTS har mottagit förslag på en SMRA (Simultaneous Multi-Round Auction) 
istället för en klockauktion. Andra konsultationssvar stödjer PTS förslag under 
förutsättning att restriktioner med hänsyn till befintliga tillstånd och 
begränsningar för tillståndet 3400–3420 MHz endast får liten påverkan på 
möjligheten att använda frekvenserna. 

En intressent framför att de föreslagna blockstorlekarna i respektive 
frekvensband är påfallande små vilket kan utsätta en budgivare för risk om 
auktionen utformas så att man är skyldig att köpa en delmängd av sitt bud. 
Vidare framför intressenten att det bör vara möjligt att köpa upp till 200 MHz i 
3,5 GHz-bandet och att det blir betydligt mindre effektivt för en operatör att 
behöva kombinera båda frekvensbanden. Det framförs även att det finns 
anledning att anta att budgivare är särskilt intresserade av att köpa större 
mängder spektrum medan enstaka block inte självfallet är av intresse, 
åtminstone inte till aktuella priser. Intresset av att köpa frekvenser i det ena 
bandet kan också vara beroende av de relativa priserna i förhållande till det 
andra bandet. Intressenten menar att dessa förhållanden talar starkt för ett 
kombinatoriskt format där budgivaren har möjlighet att visa sin betalningsvilja 
för flera olika alternativ givet prisutvecklingen. 

Auktionen omfattar ett relativt stort antal frekvensblock, vilket är en av 
anledningarna till att PTS bedömning är att en klockauktion är ett format att 
föredra. Frekvensblocken i 2,3 GHz-bandet är frekvensgeneriska, vilket innebär 
att de är likvärdiga oavsett var i frekvensutrymmet 2300–2380 MHz de placeras. 
Frekvensblocken i 3,5 GHz-bandet anses, trots vissa geografiska begränsningar 
under en kortare tid initialt för vissa delar av frekvensutrymmet, tillräckligt 
likvärdiga för att kunna hanteras frekvensgeneriskt. De geografiska 
restriktionerna har blivit färre, då ett stort antal befintliga tillstånd har 
återlämnats till PTS. Frekvensutrymmet 3400–3420 MHz har mer begränsande 
villkor och kommer därför inte att ingå i huvuddelen av auktionen 
(klockauktion) utan är frekvensspecifikt och utgör en del av auktionens 
placeringsrunda. PTS har i en bilaga till samråd av allmän inbjudan tagit fram 
detaljerad information om befintliga tillstånd för respektive frekvensblock i  
3,5 GHz-bandet. 

Mot bakgrund av ovanstående ser PTS inga skäl att genomföra auktionen som 
en SMRA. En nackdel med en SMRA är att risken för osammanhängande 
frekvensblock ökar, vilket PTS, i likhet med synpunkter som framkommit i 
konsultationen, ser som ett oönskat utfall i tilldelningen. PTS förslag om 
klockauktion kvarstår således och PTS har även valt, för att minimera komplexa 
auktionsregler, att tilldela frekvensbanden sekventiellt efter varandra. Först 
kommer klockauktion och placeringsrunda för 3,5 GHz-bandet att genomföras, 
följt av klockauktion och placeringsrunda för 2,3 GHz-bandet. Ytterligare en 
anledning till varför banden tilldelas sekventiellt är att substituerbarheten mellan 
banden initialt (på kort och medellång sikt) bedöms som liten. PTS ser därmed 
inte heller några övertygande skäl för att använda ett kombinatoriskt format 
eftersom auktionen av banden inte ska ske samtidigt med flytträtt mellan dem. 
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I klockauktionen har budgivare möjlighet att bjuda på frekvensgeneriska 
frekvensblock, block om 10 MHz i 2,3 GHz-bandet och block om 20 MHz  
inom 3420–3720 MHz. En budgivare får uttrycka sin efterfrågan för dessa 
block till aktuella budnivåer. När efterfrågan är lika med utbudet i respektive 
band avslutas huvuddelen av auktionen. De slutliga tillståndens 
frekvensspecifika placering (bestående av ett eller flera frekvensblock) i 
respektive frekvensband kommer att avgöras i en placeringsrunda som utgör en 
andra del av auktionen. I placeringsrundan får vinnande budgivare uttrycka sin 
värdering av särskild placering i respektive frekvensband. Placeringsrundan 
utgörs av en sluten andraprisauktion mellan berörda budgivare. I 
klockauktionen kommer PTS garantera sammanhängande frekvensutrymmen 
för budgivare som vinner flera frekvensblock. Därför anser PTS att synpunkten 
om att blockstorlekarna är relativt små inte är ett problem. Den budgivare som 
tilldelas frekvensblocket 3420–3440 MHz tilldelas även frekvensutrymmet 
3400–3420 MHz, i syfte att säkerställa ett adekvat skydd över tid för såväl 
militär som civil användning under 3400 MHz. 

En risk med en klockauktion är att block blir osålda på grund av att efterfrågan 
från en runda till nästa minskar och hamnar under utbudet. PTS har infört 
regler i auktionen som gör det möjligt, men inte nödvändigt, för budgivarna att 
lägga utträdesbud i samband med utträde eller minskning av efterfrågan. Ett 
utträdesbud innebär alltså att budgivaren i samband med utträde eller 
minskning av sin efterfrågan meddelar hur mycket de är beredda att betala för 
ett specifikt antal block. Nivån på utträdesbudet ska då vara åtminstone 
föregående budrundas budnivå och under den innevarande budrundans 
budnivå. 

Mot bakgrund av ovanstående kvarstår PTS vid inriktningen att tilldela 
frekvensbanden genom klockauktion. Banden kommer dock tilldelas 
sekventiellt efter varandra. Först genomförs klockauktion och placeringsrunda 
för 3,5 GHz-bandet, följt av klockauktion och placeringsrunda för 2,3 GHz-
bandet. I klockauktionen för 2,3 GHz-bandet kommer det att finnas åtta 
frekvensgeneriska block om 10 MHz att bjuda på och för 3,5 GHz-bandet 
kommer det finnas femton frekvensgeneriska block om 20 MHz, där ett eller 
flera block i respektive frekvensband utgör ett tillstånd.  
 
Tillståndens placering i frekvens avgörs i en placeringsrunda med 
andraprisformat i den andra delen av auktionen. Frekvensutrymmet 3400–3420 
MHz tilldelas den budgivare som vinner 3420–3440 MHz i placeringsrundan. 
De auktionsregler som presenteras i samrådsversionen av allmän inbjudan 
syftar till att möjliggöra för tre tillståndshavare att få tillgång till minst 80 MHz i 
3,5 GHz-bandet. Mer om denna inriktning i avsnitt 2.9. 

2.7.3 Lägsta bud 

PTS presenterade inriktningen att tillämpa lägsta bud i auktionen för att 
undvika en utdragen budgivning och att PTS skulle återkommer med nivåer för 
lägsta bud i samband med samråd av allmän inbjudan till ansökan. 
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För att kunna bestämma ett rimligt lägsta bud krävs en uppskattning av vad ett 
frekvensutrymme är värt i ekonomiska termer. Det finns flera sätt att skatta 
värdet av frekvenser, exempelvis jämförelser med utfall från tilldelningar i andra 
länder, investeringskalkyler, alternativkostnader och ekonometriska analyser. 
Dessa kan sedan vägas samman för att göra en bedömning av värdet för att 
kunna sätta ett lägsta bud. 

Med utgångspunkt från PTS uppskattade värdering för respektive frekvensband 
och den andel av värderingen som bedöms lämplig för lägsta bud beroende av 
tillämpade auktionsregler har PTS i samråd av allmän inbjudan tagit fram 
förslag till lägsta bud för respektive band. Auktionsformat och auktionsregler 
för 2,3 GHz-bandet, vilka finns formulerade i samråd av allmän inbjudan, 
medger ett stort utrymme för konkurrens i auktionen. Auktionsformat och 
auktionsregler för 3,5 GHz-bandet, vilka också presenteras i samrådsversionen 
av allmän inbjudan, medger mindre utrymme för konkurrens i auktionen varför 
lägsta bud för ett frekvensblock i detta band sätts relativt sett högre. Det 
kommer att vara möjligt att lägga utträdesbud för att på så sätt möjliggöra för 
tre tillståndshavare att få tillgång till minst 80 MHz. Auktionsreglerna för  
3,5 GHz får därmed en skräddarsydd utformning med hänsyn till att lägsta bud 
kan bli avgörande för det slutliga priset.  

2.7.4 Bankgaranti 

PTS presenterade också inriktningen att ställa krav på säkerhet i form av 
bankgaranti för att en sökande ska få delta i auktionen och att återkomma med 
nivån på bankgarantin i samband med samråd av allmän inbjudan.  

I konsultationssvaren framförs att bankgarantin bör sätts på samma nivå som 
nivån på lägsta bud och inte knyts till den mängd spektrum som budgivaren kan 
bjuda på. En annan synpunkt som framförs är att en bankgaranti inte bara 
innebär en ekonomisk säkerhet utan också en direkt kostnad för alla budgivare 
och ett inte obetydligt administrativt arbete. Om PTS ser bankgaranti som 
nödvändig bör man ändå överväga att endast inkräva bankgarantier i en process 
om man efter att ha granskat ansökningarna ser ett faktiskt behov av garantier. 

PTS avser att ställa krav på säkerhet i form av bankgaranti för att en sökande 
ska få delta i auktionen. Kravet utgör ett sätt att i proportionerlig omfattning 
säkra statens krav på inbetalning av auktionslikvid. Därutöver bidrar kravet på 
säkerhet till att minska risken för oseriös budgivning. PTS har i tidigare 
spektrumauktioner krävt att budgivare på olika sätt ska ställa säkerhet. Ett krav 
på säkerhet är även vanligt förekommande i internationella sammanhang. 
 
Nivån för bankgarantin sätts med hänsyn till nivån för lägsta bud per 
frekvensblock i respektive frekvensband. Beloppsnivåer m.m. presenteras i 
samrådsversionen av allmän inbjudan. 
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2.8 Tekniska villkor 

2.8.1 Så få begränsande villkor som möjligt 

PTS föreslog att tillstånden i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden ska förenas med 
så få begränsande villkor som möjligt.  

En synpunkt som inkommit är att synkronisering baserad på ramstrukturer 
anpassade för LTE och NR innebär en begränsning av teknikneutraliteten. 
Denna synpunkt besvaras i avsnittet gällande synkronisering i kapitel 2.8.4.  
I övrigt har intressenterna inga invändningar mot PTS förslag.  

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 

2.8.2 Block Edge Mask (BEM) och utstrålad terminaleffekt 

PTS föreslog tekniska villkor för att möjliggöra samexistens mellan 
tillståndshavare i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden, samt för skydd av 
användningar inom och i angränsande frekvensband. De tekniska villkoren 
följer av ECC-beslut och genomförandebeslut från kommissionen (EU). Se 
konsultationsdokumentet för specifika villkor. 

2.8.2.1. 2,3 GHz-bandet 

Intressenterna har inte framfört några invändningar mot PTS förslag angående 
tekniska villkor inom, under eller över 2,3 GHz-bandet. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 

2.8.2.2. 3,4–3,8 GHz-bandet 

Synpunkter som inkommit på PTS förslag gäller frekvensutrymmet  
3400–3420 MHz. Det framförs att om frekvensutrymmet kommer ha 
signifikant begränsade villkor jämfört med övriga tillstånd kan dessa inte anses 
likvärdiga, vilket påverkar auktionsformatet.  

Andra intressenter påpekar att med ett gränsvärde för oönskad utsändning på  
-52 dBm/MHz som gäller direkt under 3400 MHz (vilket gäller enligt (EU) 
2019/235) så är det med dagens filterteknik inte möjligt att nyttja  
3400–3420 MHz för 5G NR med AAS. Därför bör blocket 3400–3420 MHz 
särbehandlas i auktionen. 

PTS utredning av frekvensutrymmet 3400–3420 MHz innebär att 
användningen kommer begränsas till inomhusanvändning med begränsad 
effekt. Villkoren innebär att frekvensutrymmet 3400–3420 MHz är mer 
begränsande än övriga tillstånd och kommer särbehandlas i auktionen. En 
tydligare förklaring av vad det innebär för auktionen ges i avsnitt 2.7.2 om 
auktionsformat. 
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Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av 
begränsningsbeslut och allmän inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget 
med tillägg om särskilda tekniska villkor för frekvensutrymmet  
3400–3420 MHz. 

2.8.3 Skydd av andra användningar inom och utanför 
frekvensbanden 2,3 GHz och 3,4–3,8 GHz 

2.8.3.1. 2,3 GHz-bandet 

PTS föreslog ett antal villkor för att skydda andra användningar inom och 
utanför frekvensbandet 2,3 GHz. 

En synpunkt som framförs i konsultationen gäller ”villkor två” för skydd av 
Onsala rymdobservatorium, att inga terminaler får användas inom 5 km runt 
observatoriet. Man menar att det är svårt att uppfylla villkoret om terminaler 
befinner sig på hög höjd, t.ex. i en helikopter. Det framförs också synpunkter 
om att skyddszoner i möjligaste mån ska undvikas, för att möjliggöra effektiv 
användning av spektrum. 

PTS inställning är att skyddszoner endast ska användas i begränsad omfattning 
när inget annat lämpligt alternativ finns. I det här fallet anser PTS att en 
skyddszon runt Onsala rymdobservatorium gällande terminaler är nödvändig. 
De geodetiska VLBI1-studier som utförs vid Onsala rymdobservatorium ingår i 
ett internationellt samarbete med anknytning till FNs resolution om en global 
geodetisk referensram. 

PTS håller med om att terminaler på hög höjd skulle kunna befinna sig närmare 
än fem kilometer från observatoriet och fortfarande kunna kommunicera med 
basstationer utanför skyddszonen. PTS har därför utrett alternativa villkor 
gällande terminaler på hög höjd men bedömer att sådan användning inte är den 
vanligt förekommande. PTS kommer därför inte sätta några alternativa villkor, 
som beror på terminalens höjd, utan står fast vid konsulterat förslag. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 

2.8.3.2. 3,4–3,8 GHz-bandet 

PTS föreslog ett antal villkor för att skydda andra användningar inom och 
utanför frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz. PTS avser bl.a. att sätta villkor om 
begränsad spektraleffekttäthet, SPFD, på -112 dBW/m2/MHz, att gälla på 
Onsala-halvön.  

I ett yttrande framförs att den föreslagna skyddsnivån på gränsen till Onsala-
halvön inte är tillräcklig för att skydda verksamheten på Onsala 
rymdobservatorium, under och inom 3,5 GHz-bandet. Man understryker de 

                                                 

1 VLBI: Very Long Baseline Interfermotery 
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närbelägna RAS-banden som är mycket viktiga för studier av CH-molekylen i 
det interstellära mediet. Vidare framförs att det vid Onsala rymdobservatorium 
finns en preliminärt planerad användning i 3–4 GHz för VGOS2 (ett 
modernare system för VLBI), vilken kräver skydd, t.ex. genom 
effektbegränsningar eller koordineringszoner, för att kunna genomföras.  

I ECC-rapport 281 visar en studie baserad på aggregerad effekt utifrån 
spuriousnivå på -50 dBm/MHz, som gäller under 3400 MHz, att det 
skyddsavstånd som behövs för att skydda spektrallinjemätningar på CH-
molekylen är 10 km för basstation och 1 km för terminal. Gränslinjen mellan 
Onsalahalvön och fastlandet ligger på ett avstånd av 10 km från Onsala 
rymdobservatorium. Resultatet överensstämmer väl med PTS egna beräkningar. 
Därmed anser PTS att det föreslagna villkoret är tillräckligt för att skydda 
spektrallinjemätningarna på CH-molekyler. 

Vad gäller intresset av att kunna genomföra VGOS-mätningar i 3–4 GHz vid 
Onsala rymdobservatorium noteras följande. Frekvensbandet 3,4–3,8 GHz är i 
Europa harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster. Det finns ingen allokering för 
radioastronomi i 3–4 GHz-bandet. 

EU-kommissionens beslut är tvingande och syftar till harmonisering av 
villkoren för tillgänglighet och effektiv användning av frekvensbandet  
3400–3800 MHz för markbundna system med kapacitet för elektroniska 
kommunikationstjänster.3 Bestämmelserna ger utrymme för att på nationell nivå 
skydda den fortsatta driften för annan existerande användning av frekvensbandet. 
För svenskt vidkommande innebär detta att PTS ställer tekniska villkor för att 
skydda befintliga tillstånd i frekvensbandet. Ett skydd för verksamhet för 
radioastronomi i bandet skulle innebära ett avsteg från harmoniserad 
användning och den nyligen fastställda uppdateringen av de tekniska tillkoren 
för utbyggnad och användning av nät med mycket hög kapacitet. Det finns 
inget utrymme för att tillmötesgå de önskemål som framförts om skydd för 
VGOS-mätningar.  

PTS har i konsultationsdokumentet också föreslagit  att sätta villkor som 
kompletterar gränsvärde för BEM ovanför 3800 MHz med villkor om att 
basstationer och/eller repeatrar i frekvensbandet 3720–3800 MHz inte får 
etableras på vattentornet i Enköping (59°37´38.2" N, 17°6´11.4" E (WGS84)). 

En synpunkt som framförs i konsultationssvaren är att man vill se en BEM 
ovanför 3800 MHz för att skydda jordstationer i FSS.  

                                                 

2 VGOS: VLBI Global Observing System 
3 Kommissionens genomförandebeslut av 2014/276/EU om harmonisering av frekvensbandet 3400–3800 
MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen 
ändrat den 2 maj 2014 (2014/276/EU) och den 24 januari 2019 (2019/235/EU) 
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PTS avser att i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 
2019/235 ha ett kompletterande basvärde ovanför 3800 MHz. För att skydda 
jordstationer med känd placering kommer det vid behov ingå ytterligare villkor 
i de lokala tillstånden.  

Befintliga tillståndshavare har skydd för den radioverksamhet som bedrivs 
under tillståndens giltighetstid. Den användning som möjliggörs genom de nya 
tilldelningarna begränsas således av prioritet för befintlig användning. 
Bemötandet av synpunkter gällande befintliga tillstånd finns i avsnitt 2.10. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget med tillägg av tekniska villkor 
för att skydda befintliga tillstånd. 

2.8.4 Synkronisering 

PTS föreslog att det ska finnas villkor för synkronisering av olika 
tillståndshavares nät för det fall att tillståndshavarna inte kan nå en 
överenskommelse om synkronisering på egen hand.  
 
Flertalet intressenter stödjer PTS bedömning eller har inga invändningar mot 
PTS förslag.  

I konsultationssvaren framförs vissa synpunkter och förslag gällande källa för 
den gemensamma tidsreferensen. 

PTS håller med om att det kan behöva förtydligas att den gemensamma 
tidsreferensen förutsätter en gemensam källa och att denna bör vara 
operatörsneutral. PTS menar dock att intressenterna själva är bäst lämpade att 
välja om denna ska vara nationellt nätverksbaserad eller satellitbaserad. 
Teknikutvecklingen kan också innebära att förutsättningarna ändras under 
tillståndstiden. Det viktiga är att källan är gemensam och operatörsneutral. 

Vissa intressenter framför att det finns fall då synkronisering inte nödvändigtvis 
krävs för att undvika störning mellan olika tillståndshavares nät.  

PTS håller med om att det kan finnas situationer när synkronisering inte är 
nödvändig. PTS avser därför formulera ett förslag på tillståndsvillkor som 
möjliggör att lokalt kunna avvika från det generella kravet på synkronisering 
under förutsättning att det på annat sätt kan säkerställas att störning mellan 
olika tillståndshavares nät inte uppstår. 

I konsultationssvaren framförs synpunkter om att eventuella lokala 
tillståndshavares nät i 3700–3800 MHz måste vara synkroniserade med de 
nationella tillståndshavarnas nät i 3400–3700 MHz för att undvika störningar 
inom samma geografiska område. En intressent menar att ett skyddsbands 
storlek måste säkerställa samexistens mellan nationella och lokala tillstånd, där 
signalen från nationella nät som regel kommer från basstationer placerade 
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utomhus och det lokala nätets signal kan vara betydligt starkare (PTS tolkning: 
inomhus) med antenner placerade inomhus.  

PTS håller med om att lokala tillståndshavares nät måste vara synkroniserade 
med de nationella tillståndshavarnas nät, såvida inte störningsfrihet kan 
säkerställas på annat sätt. PTS håller också med om att om det i en byggnad 
etablerats ett nät i syfte att åstadkomma täckning inomhus så kan täckningen 
från ett nät utomhus försämras i byggnaden. PTS menar dock att det i dessa fall 
säkert funnits skäl att etablera ett inomhusnät och avser därför inte formulera 
tillståndsvillkor som säkerställer täckning inomhus från ett nät utomhus. När 
det gäller villkor för lokala tillstånd, relevanta för tillståndshavare i  
3400–3720 MHz, har PTS presenterat ett förslag för detta i samrådsversionen 
av allmän inbjudan. 

I konsultationssvaren framförs att man ser fördelarna med att ramstrukturer 
harmoniseras med grannländerna för att på så sätt förenkla koordinering vid 
nationsgräns. En intressent nämner att detta också gäller den gemensamma 
tidsreferensen. 

PTS har för närvarande inga planer på att ingå några bilaterala avtal om 
ramstrukturer med grannländer. Anledningen är att en nationell källa för en 
gemensam tidsreferens inte går att använda för synkronisering av nät mellan 
länder. För synkronisering av nät mellan länder krävs troligen en satellitbaserad 
källa. 

En kommentar i konsultationen avser begränsningar av teknikneutraliteten och 
konkurrens som en synkronisering baserad på ramstrukturer anpassade för 
LTE och NR skulle innebära .  

PTS delar i viss omfattning uppfattningen att synkronisering baserad på 
ramstrukturer anpassade för LTE och NR skulle kunna innebära en viss 
inskränkning i teknikneutraliteten – i vart fall i teorin – men menar att 
fördelarna med synkroniserade nät ändå överväger dess nackdelar. Villkoren för 
synkronisering kommer att ses över vart femte med hänsyn till 
teknikutvecklingen t.ex. nya radiosystem som ställer andra krav på 
synkronisering. PTS delar inte uppfattningen att synkroniserade nät skulle göra 
det omöjligt för operatörerna att konkurrera med täckning. PTS bedömning är 
att operatörernas täckning kommer att variera, av affärsmässiga skäl, på samma 
sätt som i befintliga mobilband. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget med följande förtydliganden: 

 Den gemensamma tidsreferensen (med en noggrannhet på ±1,5 
mikrosekunder) förutsätter en gemensam källa och att denna källa bör 
vara operatörsneutral. 
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 Tillståndsvillkor som möjliggör lokala avvikelser från det generella 
kravet på synkronisering under förutsättning att det på annat sätt kan 
säkerställas att störning mellan olika tillståndshavares nät inte uppstår. 

 Det generella kravet på synkronisering ska även omfatta lokala 
tillståndshavares nät i 3720–3800 MHz. 

 En inriktning gällande tillståndsvillkor för lokala tillstånd i  
3720–3800 MHz som på en övergripande nivå relaterar till 
tillståndshavare i 3400–3720 MHz. 

2.8.4.1. Ramstruktur för synkronisering av LTE-
LTE och LTE-NR i 2,3 GHz-bandet 

Intressenterna har inga invändningar mot PTS förslag till ramstruktur för 
synkronisering av LTE-LTE och LTE-NR i 2,3 GHz-bandet. Vissa framför 
också att de delar PTS utgångspunkt att såväl LTE som NR kan komma att 
användas i 2,3 GHz-bandet. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 

2.8.4.2. Ramstruktur för synkronisering av NR-
NR i 2,3 GHz-bandet 

En intressent framför att om en operatör önskar aggregera frekvensinnehav i 
både 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden kan det vara effektivt att använda samma 
ramstruktur för NR i båda banden. 

PTS får stöd för den föreslagna ramstrukturen DDDSU. En intressent lyfter 
fram vikten av att använda en ramstruktur för NR som ger den önskade 
nedlänksprestandan och samtidigt bra upplänksprestanda och rekommenderar 
därför DDSU istället för den av PTS föreslagna DDDSU. De framför att 
DDSU jämfört med DDDSU har fördelen att den ger en bättre prestanda i 
upplänk samtidigt som den behåller en mycket bra prestanda i nedlänk. Den 
förbättrade prestandan i upplänk gäller både kapacitet och täckning. Utöver det 
ger DDSU också kortare svarstider (latens) jämfört med DDDSU. 

PTS hörsammar förslaget att välja samma ramstruktur för både 2,3 GHz- och 
3,5 GHz-banden så att dessa vid behov kan aggregeras. När det gäller förslaget 
att byta ramstruktur från DDDSU till DDSU är PTS samlade bedömning att 
den av PTS föreslagna DDDSU är den ramstruktur som redan implementerats i 
andra länder och som bäst kan förväntas tillmötesgå behoven inledningsvis. 
Möjlighet att utvärdera och eventuellt ändra ramstruktur finns efter fem år, 
såvida tillståndshavarna inte själva avtalat om vilka förutsättningar som ska gälla 
för synkronisering utan PTS inblandning. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget med den mindre förändringen 
att S ska realiseras genom NR slot format #32 (10:2:2) för att 2,3 GHz- och 
3,5 GHz-banden vid behov ska kunna aggregeras. 
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2.8.4.3. Ramstruktur för synkronisering av NR-
NR i 3,5 GHz-bandet 

Vissa intressenter delar PTS utgångspunkt att 3,5 GHz-bandet kommer att 
användas till 5G/NR och en intressent menar att endast ramstrukturer för NR 
därför är relevanta. En intressent lyfter det faktum att om en operatör önskar 
aggregera frekvensinnehav i både 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden kan det vara 
effektivt att använda samma ramstruktur för NR i båda banden. 

PTS får stöd för den föreslagna ramstrukturen DDDSU. Det framförs även 
förslag att ramstrukturen för NR DDDSU bör ändras till DDSU för att 
förstärka upplänken och erhålla kortare svarstider (latens). 

PTS hörsammar förslaget att välja samma ramstruktur för både 2,3 GHz- och 
3,5 GHz-banden så att dessa vid behov kan aggregeras. När det gäller förslaget 
att byta ramstruktur från DDDSU till DDSU är PTS samlade bedömning att 
den av PTS föreslagna DDDSU är den ramstruktur som bäst kan förväntas 
tillmötesgå behoven inledningsvis. Möjlighet att utvärdera och eventuellt ändra 
ramstruktur finns efter fem år, såvida tillståndshavarna inte själva avtalat om 
vilka förutsättningar som ska gälla för synkronisering utan PTS inblandning. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av 
begränsningsbeslut och allmän inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget 
med den mindre förändringen att S ska realiseras genom NR slot format #32 
(10:2:2) för att 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden vid behov ska kunna aggregeras. 

2.8.5 Delningsvillkor 

I konsultationen presenterades att tillståndsvillkor ska möjliggöra delning som 
innebär att lokala tillstånd kan komma att beviljas för annan användning, men 
att den primäre tillståndshavaren har prioritet. Villkoren ska också möjliggöra 
delning genom användning av ett eventuellt framtida standardiserat regelverk 
eller sofistikerad teknik.  
 
Överlag ges ett positivt gensvar på förslaget vilket bedöms kunna leda till ett 
förbättrat frekvensutnyttjande. En intressent är dock skeptisk med hänsyn till 
att metoder för delning av spektrum är i ett tidigt utvecklingsskede. Det 
framförs också att det saknas ett konkret förslag till formulering av 
delningsvillkor och önskemål om att PTS förtydligar villkor gällande delning, 
exklusivitet och sekundäranvändning. Det framförs även att delning av 
spektrum med andra tillämpningar eller användare lämpligast sker i 
frekvensband där spektrum tilldelats genom andra processer än auktioner och 
där det har fastslagits regler för delning av spektrum mellan gamla och nya 
användare. 
 
PTS förslag bygger på att ett tillstånd att använda radiosändare inte är exklusivt. 
PTS har för alla tillstånd där det är relevant, möjlighet att föreskriva om 
delningsvillkor (3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation). Med hänsyn 
till krav på att frekvensanvändningen ska vara effektiv – för att möjliggöra att 
”vita fläckar” kommer till användning – är ett delningsvillkor för tillstånden i 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 17 
 

2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden relevant. Den harmoniserade användningen i 
bandet har dock alltid företräde. Delningsvillkoret kommer därför att utformas 
så att den primäre tillståndshavarens (dvs. tillståndshavaren som beviljats 
tillstånd genom den kommande spektrumauktionen) användning är skyddad.  
 
Samma resonemang gäller för situationen i bandet fram till dess att befintliga 
tillstånd löper ut under perioden 2022–2023. Dessa tillstånd är inte exklusiva 
och det har i de undersökningar PTS genomfört framgått att stora 
frekvensutrymmen står oanvända. De nya tillstånden kommer att gälla i hela det 
tilldelade frekvensutrymmet från och med tillståndstidens början och kommer 
därmed att delas med befintliga tillståndshavare under viss tid. För de nya 
tillståndshavarna är, under tiden fram till dess att befintliga tillstånd löper ut, 
situationen den omvända jämfört med ovan. Fram till dess att befintliga 
tillstånd löper ut 2022–2023 är de befintliga tillståndshavarna i bandet primära 
användare och har rätt till skydd. 
 
PTS vill inte utesluta att delning via ett framtida standardiserat regelverk kan bli 
verklighet under tillståndstiden. För att möjliggöra en sekundär användning 
med nya verktyg kan därför tillståndshavarna bli skyldiga att, om det blir 
aktuellt, göra information tillgänglig. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget och med konkret formulerade 
villkor. 

2.8.6 Koordinering 

Vad gäller PTS föreslagna villkor att koordinera med Försvarsmakten inkom 
det inga synpunkter. Därför har PTS formulerat innehåll i samråd av allmän 
inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget. 

2.9 Konkurrensrelaterade åtgärder – spektrumtak 

PTS föreslog i konsultationen att tilldelningen av 300 MHz i 3,5 GHz-bandet 
ska förenas med ett spektrumtak på 120 MHz och att minst tre, från varandra 
oberoende, tillståndshavare ska tillhandahålla nätkapacitet baserat på spektrum i 
3,5 GHz-bandet. PTS föreslog även särskilda spektrumtak på 60 MHz för Tele2 
och Telenor. För 2,3 GHz-bandet ansåg PTS att det inte var nödvändigt att 
fastställa ett spektrumtak. 

Flertalet intressenter stödjer PTS förslag och anser att ett spektrumtak i  
3,5 GHz-bandet är nödvändigt. En intressent anser att spektrumtaket bör sättas 
så att det är möjligt för en budgivare att förvärva upp till 200 MHz i  
3,5 GHz-bandet. Andra intressenter framför att ett spektrumtak på 100 MHz är 
mer spektrumeffektivt än 120 MHz och att det överensstämmer med 
specifikationerna för 5G New Radio (NR) som fastställer en högsta bandbredd 
om 100 MHz för en kanal i 3,5 GHz-bandet. En intressent efterfrågar även ett 
spektrumtak om 30 MHz i 2,3 GHz-bandet. I konsultationssvaren framförs 
även invändningar mot PTS förslag på särskilda regler för Tele2 och Telenor. 
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Konsultationen visar att det finns ett utbrett stöd för spektrumtak i 
tilldelningen av 3,5 GHz-bandet, men att det råder olika syn på nivån på detta. 
Vidare noterar PTS att endast en intressent har efterfrågat ett spektrumtak för 
tilldelningen av 2,3 GHz-bandet, medan övriga verkar instämma i PTS 
bedömning att det inte är nödvändigt att ha någon begränsning gällande 
spektrummängd som får förvärvas i tilldelningen av 2,3 GHz-bandet.  

PTS grundläggande inställning är att grossistmarknaden för nätkapacitet och 
slutkundsmarknaden för mobila samtals- och datatjänster ska vara fortsatt 
präglad av effektiv konkurrens. Inriktningen att säkerställa att minst tre 
tillståndshavare ska ha möjlighet att utnyttja spektrum i 3,5 GHz-bandet för att 
kunna tillhandahålla nätkapacitet har därför varit vägledande för PTS fortsatta 
analys av vilka konkurrensrelaterade regler som ska fastställas. Utfallet av denna 
analys, med beaktande av inkomna synpunkter avseende bland annat behov av 
minsta bandbredd, är ett annat än det förslag som presenterades i 
konsultationen. I stället för spektrumtak i auktionen innebär det nya förslaget 
att tre tillståndshavare ges möjlighet att förvärva minst 80 MHz i 3,5 GHz-
bandet. Den nya regeln bedöms också tillgodose EU-kommissionens ambition 
att medlemsstaterna ska möjliggöra sammanhängande spektrum på minst 80 
MHz. 

Den nya regeln medför att auktionsreglerna jämfört med tidigare auktioner blir 
något mer komplexa. De garanterar att det ska vara möjligt för en tredje 
budgivare att lägga ett utträdesbud för 80 MHz som säkerställs samtidigt som 
två andra budgivare kan fortsätta budgivningen för övrigt frekvensutrymme i 
3,5 GHz-bandet. Den föreslagna regeln omfattar inget spektrumtak. Det blir 
därför möjligt för budgivarna att bjuda på flera block utöver block på 
sammanlagt 80 MHz. Om fler än tre budgivare deltar i auktionen kan dessa 
ytterligare budgivare således bli utan spektrum. I analysen av möjliga utfall i en 
auktion leder inget alternativ till spektruminnehav som, enligt PTS uppfattning, 
försvårar möjligheterna för effektiv konkurrens i ett framåtblickande 
perspektiv. 

PTS har en positiv inställning till nätsamarbeten, förutsatt att de inte 
underminerar konkurrensen i grossist eller slutkundsled. I en situation när 
samarbetande bolag inte är överens inför en tilldelning, bör de – var för sig – 
kunna delta på samma villkor som andra intressenter. Det går inte heller att 
utesluta att nya nätsamarbeten etableras. Den närståendedefinition som tidigare 
har använts utgör en legal definition och är väl beprövad från tidigare auktioner. 
Förslaget är att kvarstå vid denna definition samt att ta bort förslag om särskilda 
regler för Tele2 och Telenor. Konkurrensbegränsande åtgärder inom ramen för 
nätsamarbeten är kringgärdade av framför allt LEK:s regelverk kring 
överlåtelser och uthyrning av tillstånd att använda radiosändare.  

Mot bakgrund av ovanstående har PTS i samråd av allmän inbjudan formulerat 
auktionsregler som möjliggör för tre tillståndshavare att förvärva minst 80 MHz 
i 3,5 GHz-bandet. Tilldelningen av 2,3 GHz-bandet har inga begränsningar. 
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PTS avser använda den närståenderegel som använts i tidigare 
spektrumtilldelningar och att inte sätta särskilda regler för Tele2 och Telenor.  

2.10 Konsekvenser av befintliga tillstånd i 3,5 GHz-
bandet 

I konsultationen föreslår PTS att möjliggöra sekundär användning för de 
geografiska områden där det finns befintliga tillstånd att använda radiosändare 
som löper ut 2022–2023.  

Det framförs invändningar mot förslaget från befintliga tillståndshavare som 
menar att det saknas stöd för ett villkor om sekundär användning och det 
framförs att formuleringen bör tas bort. En intressent menar att PTS inte bör ta 
sig friheten att avgöra om det finns områden där befintliga tillståndsinnehavare 
inte har användning, eller inte kan göra troligt att sådan kommer att ske. Det 
framförs även stöd för förslaget och PTS insatser att frigöra spektrum, men 
också önskemål om att PTS klargör vad som gäller och vilka begränsningar ett 
sådant villkor har.  

En intressent konstaterar att befintliga tillstånd inte innehåller villkor om 
exklusivitet och att avsaknaden av villkor ger PTS möjlighet att utfärda tillstånd 
för sekundär basis. Det framförs en önskan att PTS klargör skillnaden mellan 
dessa fall och vilken verkan ett föreslaget delningsvillkor anses ha jämfört med 
inget villkor. PTS bemöter detta i avsnittet om delning i avsnitt 2.8.5. 

PTS förslag bygger på att ett tillstånd att använda radiosändare inte är exklusivt. 
PTS har för alla tillstånd där det är relevant, möjlighet att föreskriva om 
delningsvillkor (3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation). 

Frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz är idag fragmenterat med kommunbaserade 
tillstånd spridda geografiskt över landet samt två nationella tillstånd om 
40 MHz vardera. Samtliga befintliga tillstånd går ut senast 2023. I de 
undersökningar PTS genomfört står det klart att stora frekvensutrymmen inte 
används. Myndigheten har enligt 8 kap. 1§ LEK rätt att begära in upplysningar 
och handlingar som behövs för att säkerställa en effektiv användning och 
ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser och PTS eftersträvar att en 
effektivare frekvensanvändning kan komma till stånd så snart de nya tillstånden 
i bandet är tilldelade. De nya tillstånden kommer därför att gälla i hela det 
tilldelade frekvensutrymmet från och med tillståndstidens början. Fram till dess 
att befintliga tillstånd löper ut är de befintliga tillståndshavarna i bandet primära 
användare och har rätt till skydd.  

De nya tillståndshavarna (dvs. tillståndshavare som beviljats tillstånd genom 
den kommande spektrumauktionen) behöver inga ytterligare tillstånd för att 
utnyttja möjligheten till sekundär användning under den tid som befintliga 
tillstånd gäller. Den sekundära användningen kommer dock i bruk endast där 
verksamhet med stöd av befintliga tillstånd inte förekommer. PTS avser att, 
senast vid tiden för samråd av allmän inbjudan till ansökan, lämna den 
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information som behövs för att intressenterna ska kunna bedöma var det finns 
oanvända frekvenser och vilka tekniska villkor som tillkommer för att 
säkerställa skydd av den användning som bedrivs i enlighet med befintliga 
tillstånd i 3,5 GHz-bandet. PTS avser också att ta fram en process för att hålla 
information om befintliga tillstånd uppdaterad under tiden 2020–2023. 

Mot bakgrund av ovanstående har PTS formulerat innehåll i samråd av 
allmän inbjudan i enlighet med konsultationsförslaget med förtydligande 
information om användning av befintliga tillstånd.  

2.11 Om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet 

I konsultationen presenterade PTS förslag med inriktningen att lokala tillstånd 
ska tilldelas i frekvensutrymmet 3,7–3,8 GHz. Samtidigt förklarade PTS att 
myndigheten ser att det finns ett behov av lokala tillstånd men att en fortsatt 
utredning pågår om vilket eller vilka frekvensband som är mest lämpligt för 
lokala tillstånd. Utredningen samordnas med bl.a. en förstudie om 
frekvensbanden 3,8–4,2 GHz.  

Många intressenter har kommit med synpunkter på PTS förslag om lokala 
tillstånd i 3,7–3,8 GHz-bandet. Ett flertal intressenter stödjer lokala tillstånd för 
5G-konnektivitet i allmänhet och för en lösning i 3,7–3,8 GHz i synnerhet. 
Bland dem som är positiva till PTS förslag finns bl.a. industri- och 
konsultföretag som ser ett stort behov av att hitta modeller för industrimässig 
5G-uppkopling som kan drivas i egen regi och de menar att PTS förslag om 
tillgång till fastighetsbaserade lokala tillstånd i kombination med yttäckande 
lokala tillstånd, är en unik möjlighet för hela svenska näringslivet att utvecklas. 
Dessa intressenter anser, med hänsyn till att internationell harmonisering och 
långsiktighet säkerställer investeringar, att 3,7–3,8 GHz-bandet är en lösning 
som kan möta deras behov på bästa sätt. Vidare framför dessa intressenter att 
tidsplanen för tilldelning av lokala tillstånd bör vara densamma som för 
tilldelning av nationella tillstånd i 3,4–3,7 GHz-bandet. Detta är ytterligare en 
anledning till varför de ser frekvensutrymmet 3,8–4,2 GHz som ett sämre 
alternativ i jämförelse med 3,7–3,8 GHz-bandet. 

Andra intressenter uttrycker att det vore mer rimligt att tilldela hela  
3,4–3,8 GHz-bandet nationellt. Det framförs att lokala tillstånd bör flyttas upp i 
frekvensbandet 3,8–4,2 GHz eller ner i frekvensbandet 2,3 GHz. Det senare för 
att intressenterna förespråkar en framtida tilldelning av 3,8–4,2 GHz-bandet för 
nationella tillstånd. Vissa menar att utrustning för 5G kommer finnas tillgänglig 
även för 3,8–4,2 GHz-bandet en kort tid efter att sådan utrustning blir 
tillgänglig för 3,5 GHz-bandet och att förutsättningarna att använda  
3,8–4,2 GHz-bandet för lokala tillstånd i princip är likvärdiga dem för  
3,5 GHz-bandet. Vissa intressenter lyfter fram behovet av att utreda 
skyddskriterier för en rimligt störningsfri samexistens av olika 5G-tillämpningar 
som skulle möjliggöras genom PTS förslag om lokala tillstånd. 
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Efter ytterligare utredning av alternativa frekvensband bedömer PTS att 
tilldelning av lokala tillstånd i 3,8–4,2 GHz-bandet inte är att föredra pga. de 
slutsatser som redovisas i den förstudien om frekvensbandet som i närtid 
kommer publiceras på PTS webbplats. 

Möjligheterna för en internationell harmonisering av ett enda frekvensband för 
lokala tillstånd för 5G-tillämpningar bedöms av PTS vara små. Men att placera 
de lokala tillstånden i 3,4–3,8 GHz-bandet bedöms som det alternativ som har 
bäst förutsättningar sett till det internationella frekvensharmoniseringsläget. 

3,4–3,8 GHz-bandet blir det initiala 5G-bandet i Europa och alla typer av 
utrustning förväntas komma att finnas tillgängliga på marknaden tidigt. Detta 
gäller såväl utrustning för mobilt bredband som basstationer och moduler för 
industrin. För 3,8–4,2 GHz-bandet finns det istället en risk att den begränsade 
marknadsstorleken för bandet i Europa i kombination med avsaknad av 
harmoniserad standard för bandet leder till en sämre tillgång till och högre 
priser på utrustning. 

Om man istället tilldelar lokala tillstånd som möjliggör 5G-tillämpningar i  
2,3 GHz-bandet skulle detta med stor sannolikhet leda till att de användare som 
vill börja använda eller testa lokala nät kommer att behöva gå vägen via att först 
installera ett 4G-nät för att sedan byta till 5G när terminalekosystemet finns på 
plats för 2,3 GHz-bandet. Information om när efterfrågan på 5G-utrustning i  
2,3 GHz-bandet förväntas uppstå är idag knapphändig och osäker. 

I utredningen om vilket eller vilka band som är mest lämpligt har PTS med 
anledning av ovanstående kommit fram till att lokala tillstånd som möjliggör 
5G-tillämpningar bör tilldelas i 3,7–3,8 GHz-bandet. Frekvensmängden 
reduceras till 80 MHz då frekvensgränsen förskjuts mellan nationella- och 
lokala tillstånd på grund av den effektbegränsning som påverkar det nedersta 
tillståndet i frekvensutrymmet 3400–3420 MHz. PTS anser att 300 MHz 
obegränsat spektrum bör tilldelas för nationella tillstånd. Lokala tillstånd 
tilldelas därmed i frekvensutrymmet 3720–3800 MHz.  

Nästa tillfälle att tilldela frekvenser för lokala tillstånd i frekvensband med 
liknande egenskaper skulle uppstå när och om 3,8–4,2 GHz-bandet frigörs eller 
efter att nya frekvensband harmoniseras som ett resultat av WRC 23-arbetet. 

PTS har i den tidigare konsultationen kommunicerat förslag på tilldelningsform 
för lokala tillstånd enligt nedanstående bild. I bilden står FT för 
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fastighetsbaserade tillstånd och YLT för yttäckande lokala tillstånd.

 

Figur 1 Förslag tilldelningsform 

Förslaget innebär att bl.a. lokal digitalisering av industritillämpningar i Sverige 
kan möjliggöras samtidigt som det ger förutsättningar för en fortsatt utbyggnad 
av fast trådlöst bredband i licensierade frekvensband i områden där det finns 
risk för att fiberutbyggnaden antingen fördröjs eller inte blir av. Även 
testtillstånd bör kunna rymmas i denna lösning. PTS kommer att arbeta vidare 
med ovanstående förslag i PTS linjeverksamheten. 

Att möjliggöra för lokala tillstånd i 3720–3800 MHz-bandet kan underlätta för 
tjänster med krav på hög tillförlitlighet och korta svarstider för lokala behov, 
bl.a. industritillämpningar. Dessa krav kan vara svåra att möta i ett nationellt nät 
som har egenskaper som är anpassade för yttäckande nät med många samtidiga 
användare. Lokala tillämpningar skulle kunna erbjudas av såväl mobiloperatörer 
som andra aktörer genom lokala tillstånd. Om endast nationella tillstånd 
tilldelas finns risk för kraftigt minskad konkurrens om att digitalisera industrier. 

För mobiloperatörer med relativt stora innehav av FDD-frekvenser i band som 
1,8 GHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz öppnas nya möjligheter för 
kapacitetsexpansion vid den framtida övergången till 5G i dessa frekvensband. 

Mot bakgrund av ovanstående är PTS inriktning att tilldela lokala tillstånd inom 
frekvensutrymmet 3720–3800 MHz. Arbetet med lokala tillstånd kommer att 
fortsätta i PTS linjeverksamhet och inte inom ramen för PTS tilldelningsprojekt 
avseende frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz. 
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3 Intressenternas synpunkter 

Konsultationssvaren, i sin helhet, finns att läsa på www.pts.se/3500MHz. 
Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter och förslag som inkommit 
till PTS under konsultationen. 

3.1 Boliden 

Boliden framför att de under en följd år deltagit i projekt finansierade av 
Vinnova för att utröna behovet av 5G teknik i industriella tillämpningar, vilket 
givit Boliden möjlighet att utvärdera nya moderna nät i deras gruvor. 

Boliden anser att det viktigaste är att det finns en fungerande marknad för 
telekomtjänster för industriella kunder. Fram till helt nyligen har så inte varit 
fallet. Det har varit praktiskt omöjligt att köpa ett privat nät för industriellt 
bruk. Boliden ser att marknadens aktörer har vaknat och de upplever själva sig 
ha ett mycket bra samarbete med Telia. Boliden vill se följande beslut från PTS 
för att främja en fungerande marknad: 

 Lokala tillstånd ska frigöras för privata nät. Denna frekvenspool ska 
ligga kvar hos PTS och man ska med enkla medel kunna rekvirera 
frekvensutrymme helst typ en web shop där inköpet styrs av 
ytan/fastigheten. Boliden anser att detta göra det möjligt för nya spelare 
att ta sig in på marknaden och öka konkurrensen och därmed även 
serviceutbudet. 

 Industriella kunder måste få dispens att äga radiosändare för licensierat 
spektrum. Boliden framför att eftersom montaget i deras anläggningar 
kan vara ytterst komplicerat så är det viktigt att de kan äga utrustning 
som sedan förvaltas och drivs i samarbete med en operatör. Boliden ger 
ett exempel på detta i konsultationssvaret. Boliden vill få bort den 
inlåsningseffekt som stora mängder hårdvara i känsliga 
produktionssystem kommer att innebära. 

 Frekvenstilldelningen till industriella nät måste ske inom området 3,7-
3,8 GHz av den enkla anledningen att det endast är där Boliden kan 
vara säkra på att få tillgång till den HW (hårdvara) de behöver för att 
dra nytta av de nya givare och system som kommer att utvecklas till 
följd av den nya tekniken. Boliden har sett andra aktörer betona vikten 
av att ligga på dessa band av kostnadsskäl för att HW anses bli billigare 
inom de mer använda banden. Boliden lyfter också fram tidsaspekten, 
nya system introduceras först i populära band och tid är viktigt ur 
konkurrenssynpunkt för svensk industri. Boliden vill även betona en 
annan lika viktig aspekt och det är kvalitet. Om de tvingas använda 
chipset från marginalspelare för att dra nytta av de nya frekvenserna får 
de även ett kvalitetsproblem. Små chiptillverkare som tillverkar små 
volymer ger även en uppkoppling med sämre kvalitet.  
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Boliden själva vill helst undvika att bli ”operatör” för deras egna anläggningar 
men ser gärna att de har ett flertal operatörer/partners att välja mellan som kan 
leverera speciallösningar som industrin behöver. 

3.2 Celestine Hill Communications AB 

Celestine Hill framför att de har tillgång till befintliga tillstånd i 3,5 GHz-bandet 
och att endast tekniska lösningar av typen ”dynamisk spektrumaccess” får 
förekomma i de band som bolaget innehar. 

Celestine Hill framför att skrivningar i konsultationen kan ge företag som 
överväger att delta i auktionen ett intryck av att spektrum som diskuteras i 
konsultationen är tillgängligt före 2022-12-31 och Celestine Hill menar att så 
inte är fallet. Vidare menar Celestine Hill att skrivningar om sekundär 
användning av spektrum som tilldelats på en prioriterad basis i ett 
auktionsförfarande är oroande och kan anses vara ett avtalsbrott och är att likna 
vid expropriation samt saknar lagstöd. Celestine Hill anser att formuleringen 
bör tas bort. Celestine Hill menar att det är orimligt att PTS tar sig friheten att 
avgöra om det finns områden där befintliga tillståndsinnehavare inte har 
användning, eller inte kan göra troligt att sådan kommer att ske. Celestine Hill 
anser att PTS omgående bör komma med klargöranden om vilka spelregler som 
gäller. 

3.3 Combient AB 

Combient AB framför att deras verksamhet handlar om svensk och finsk 
industris framtida konkurrensförmåga och den kommer i mycket stor 
utsträckning vara baserad på den kommande 5G-utvecklingen. Möjligheten att 
kunna använda 5G lokalt och i egen regi kan komma att få stor inverkan på 
prestanda, kapacitet och säkerhet t.ex. i fabriker. Att kunna, eller inte kunna, 
använda 5G lokalt och i egen regi påverkar konkurrenskraften på en 
världsmarknad där konkurrenter i andra länder kommer att kunna utnyttja 5G 
lokalt och i egen regi. Combient AB menar att tillgång till spektrum i 
frekvensband där det finns globala eco-system och därmed tillgång till 
infrastruktur och utrustning är en fundamental förutsättning för att kunna 
använda 5G lokalt. Spektrumlösningar som erbjuds måste vara stabila med 
avseende på kostnad, tillgänglighet och tidsperiod. Långsiktighet är viktigt och 
industriella tillämpningar har ett omedelbart behov av test- och utvärdering. 
Användning i produktionsprocesser förväntas bli aktuell från 2020. 

3.4 Druid Software 

Druid Software framför att privata självständiga nätverk, som inte är beroende 
av någon annan, behövs. De svenska mobiloperatörerna är bland de bästa i 
världen, men även dessa kan drabbas av nätverksavbrott. När 3GPP-teknik 
används för kommunikation som är kritisk på något sätt, exempelvis på 
sjukhus, industrier och institutioner som är viktiga för nationell och allmän 
säkerhet, ger privata mobilnät bättre tillförlitlighet eftersom de ligger inom 
organisationens egen kontroll som kan hantera eventuella problem själva. För 
att möjliggöra privata 3GPP-nätverk krävs att spektrum i relevanta band 
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undantas från tillståndsplikt. För inomhusbruk bör ansvarig för det 
olicensierade spektrumet bör vara anläggningsägaren, som inte får orsaka 
störning inom egen byggnad. Allokering av frekvenser för inomhusanvändning 
bör vara gratis och ske helt utan central administration. Druid Software ser 
också att det finns behov av andra privata nätverk på undantagna frekvenser 
utomhus i områden där nationella operatörer inte finner det affärsmässigt 
lönsamt att bygga täckning. För områden under jord som inte är öppna för 
allmänheten bör det finnas ett generellt undantag från tillståndsplikt för alla 
band och uteffekter. 

Vidare framhåller Druid Software CBRS-möjligheterna (Citizen Broadband 
Radio Services) i USA som ett bra exempel på hur olicensierat spektrum skapar 
nya marknadsmöjligheter, svåra att uppnå bara med globala operatörer som har 
tillgång till spektrum. Druid Software menar också, att även nationella 
mobiloperatörer behöver tillräckligt med spektrum och att minst tre oberoende 
operatörer ska kunna tillhandahålla täckning och kapacitet. Den framtida 
fördelningen av spektrum bör ta hänsyn till marknadens behov av både 
licensierat och olicensierat spektrum. 

3.5 EMEA Satellite Operator´s Association (ESOA) 

3420-3800 MHz 

ESOA välkomnar att PTS föreslår effektbegränsningar inom block och har en 
samsyn om konsulterade värden. ESOA skulle också uppskatta att PTS i 
föreslagna villkor ställer krav på en Block Edge Mask (BEM) för skydd av FSS 
jordstationer över 3800 MHz och noterar att sådan BEM ska överensstämma 
med de föreslagna effektnivåerna inom block, dvs. 9 dB under BEM i 
ECC/DEC(11)06. 

3,8-4,2 GHz 

ESOA uttrycker en oerhörd oro över att PTS utreder möjligheten till lokala 
tillstånd i frekvensbandet 3,8-4,2 GHz. Bandet används i stor utsträckning av 
satellitoperatörer totalt för interkontinentala länkar, och några av dessa länkar är 
kritiska. Mer än 50 satelliter med C-bandfrekvenser täcker Europa, varav de 
flesta är beroende av 3,8-4,2 GHz-bandet för kommunikation inom Europa 
och mellan Europa och resten av världen. Som exempel används dessa C-
bandfrekvenser för en jordstation i Sverige som möjliggör överföring av data 
för Galileo Data Dispersion Network (GDDN), kommunikationsplattformen 
för kritiska länkar för Galileo navigationssystemets funktion.1. ESOA påminner 
om att enligt ITU-R RR så är frekvensbandet 3,6-4,2 GHz primärallokerat för 
både FSS och FS samt sekundärallokerat i region 1 för mobila tjänster. Enligt 
European Coordination Table (ERC Report 025) är del av frekvensbandet 
3600-4200 MHz primärallokerat för mobila tjänster. Enligt fotnot ECA37 
begränsas mobila tjänster till frekvensbandet 3400-3800 MHz. 

ESOA framför att frekvensbandet 3,8-4,2 GHz ej identifierats av CEPT eller 
RSPG som pionjärband för 5G och ESOA är oroade om andra länder i 
regionen ignorerar detta genom att följa en väg, skadlig för satellitindustrin. 
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3.6 Ericsson 

Tillståndens geografiska utformning 

Ericsson anser att tilldelningen av 2,3 GHz bandet enbart på nationell basis, 
kommer att påverka en stor mängd samarbeten inom industrin. Dessa 
samarbeten utreder hur väl cellulär teknik, 4G såväl som 5G, fungerar för olika 
industritillämpningar och är i dagsläget oftast baserade på 4G i 2,3 GHz bandet. 
Om allt 2,3 GHz spektrum tilldelas andra användare vid årsskiftet 2019/2020, 
så måste dessa samarbeten avslutas, och invänta att nytt spektrum blir 
tillgängligt, vilket inte gagnar svensk industri. 

Tekniska villkor 

Skydd av andra användningar 

Med hänvisning till effektiv användning av radiofrekvensspektrum, menar 
Ericsson att det är angeläget att undvika överdriven tillämpning av så kallade 
skyddszoner som inte vilar på rimliga ekonomiska villkor inom 
frekvensutrymmena 2,3-2,4 och 3,4-4,2 GHz. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv kan det anses som oansvarigt att etablera skyddade zoner ur ett 
överdrivet bekvämlighetsperspektiv. De anser att skyddsökande användare kan 
överväga att omplacera verksamheten väl avskilt från befolkade områden och 
att kvarstående användning av skyddszoner bör behovsprövas på halvårs basis. 

Synkronisering 

Ericsson lyfter fram vikten av en TDD ramstruktur som ger den önskade 
nedlänksprestandan samtidigt som den behåller en bra upplänksprestanda. 
Ericsson rekommenderar ett mönster för NR (New Radio) som ger bra 
prestanda och bifogar några förklarande bilder på detta i sitt yttrande. 

Om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz 

Ericsson stödjer inte tillämpningar för lokala tillstånd i frekvensutrymmet 3,7-
3,8 GHz. Dock är Ericsson mycket positivt till förslaget att hänvisa tillstånd för 
industriell automation och annan lokal användning till utrymmen inom 
frekvensutrymmet 3,8-4,2 GHz. Frekvensutrymmet 3,7-3,8 GHz-bandet bör 
därför användas för nationella tillstånd. Innevarande användning i 
frekvensutrymmet 3,8-4,2 GHz bör skyndsamt och successivt avvecklas med 
ett planerat förfarande och alternativt erbjuda innevarande användning tillgång 
till utrymmet 4,4-5,0 GHz i harmoni med andra länder i Europa. 

Eftersom frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz pekats ut som ett pionjärband för 5G 
har Ericsson kapacitet att leverera infrastrukturutrustning i önskade volymer i 
detta band. Ericsson ser positivt på att en sammanslagning genomförs av de 
fragmenterade frekvensutrymmena inom 3,6-3,8 GHz. Om dessutom lokala 
tillstånd tillåts på outnyttjat/oplanerat spektrum redan under perioden 2020-
2023, skulle det kunna medföra att en tidigare implementation av en bredbandig 
5G teknik blir möjlig, till fördel för operatörer och olika testverksamheter inom 
IoT och produktutveckling. Om utrymmen inom frekvensutrymmet 3,8-4,2 
GHz frigörs tidigt för lokala tillämpningar skulle detta även kunna vara ett 
alternativ till nytta för olika testverksamheter och innovation i Sverige. 
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3.7 Fink Telecom Services 

Fink Telecom Services framför att det bör avsättas spektrum för nya innovativa 
aktörer. Dessa aktörer kanske inte behöver så mycket spektrum och/eller 
kanske bara förekommer regionalt. Om allt spektrum tilldelas de större 
operatörerna finns det inget utrymme för mindre operatörer att komma med 
nya innovativa tjänster, vilket kommer hindra marknaden. Fink Telecom 
Services rekommenderar att; 

- Lämna en del spektrum åt sidan för nischade marknadsaktörer 
- Tillåt regionala tillstånd 
- Begränsa mängden spektrum en enskild aktör kan vinna i auktionen för 

att begränsa monopol/duopol 
- Låt varje aktör få betala för spektrum per MHz. 

Fink Telecom framför också att staten kan få in mycket pengar på en auktion 
och att aktörerna kan bli hårt drabbade av detta. Höga auktionslikvider är bättre 
att spendera på utbyggnad av infrastruktur som på lång sikt gynnar alla. 

3.8 GSA 

GSA stödjer initiativet att tillgängliggöra spektrum i både 2,3 och 3,4-3,7 GHz-
banden för nationella licenser under 2019. GSA anser att sådant spektrum är 
nödvändigt för en framgångsrik utrullning av 5G inom en nära framtid. GSA 
anser vidare att det är av yttersta vikt att mobiloperatörer får tillgång till i 
storleksordningen 80 till 100 MHz (eller mer) kontinuerligt ”mid-range” 
spektrum för 5G. 5G NR är optimerat för bredbandig användning och kommer 
med en sådan bandbredd möjliggöra för operatörer att fullt ut dra fördel av 
exempelvis ökade datahastigheter för optimal användarupplevelse, med 
hanterbar komplexitet och minimal effektförbrukning för terminaler. 

Befintliga tillstånd 

GSA vill trycka på behovet av att göra frekvenser tillgängliga inom en snar 
framtid, och att det därför bör göras insatser att frigöra spektrum som för 
närvarande är allokerat till lokala och regionala licenser, i vissa fall så länge som 
till 2023. 

Lokala tillstånd 

I fråga om 3700-3800 MHz anser GSA att detaljerade studier är av yttersta vikt 
för att jämföra för- och nackdelar med lokala licenser i 3800-4200 MHz i 
förhållande till 3700 – 3800 MHz. GSA bidrar vid behov gärna till sådana 
studier. Analysen bör innehålla kompatibilitetsstudier för att förstå i vilken 
utsträckning vertikaler kan samexistera med nuvarande användare av 3800 – 
4200 MHz, speciellt med hänsyn till att vertikaler ofta kommer bedriva sin 
verksamhet inomhus med extra isolering från väggar. Vidare noterar GSA att 
5G-användning i exempelvis 3800 – 4200 MHz i andra delar av världen innebär 
att 5G-utrustning inom en snar framtid kommer finnas tillgänglig, och att 
chipset redan nu stödjer 3800 – 4200 MHz. 
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Om PTS fattar beslutet att använda spektrum för yttäckande lokala tillstånd är 
det viktigt att notera behovet av separationsavstånd mellan lokala och regionala 
licenser och att lokala licenser i så fall måste prioriteras. Som nämnts i tidigare 
konsultationssvar från GSA (tilldelningsprojekt för 2.3 och 3.5 GHz-banden) är 
interferenshantering en av nyckelfrågorna. 

Tillståndens storlek 

GSAs åsikter om blockstorlek överensstämmer med dom förslag på 10 
respektive 20 MHz som PTS lagt fram. Vidare måste den fundamentala 
målsättningen vara att mobiloperatörer ska få möjlighet att tillgå minst 80 - 100 
MHz av kontinuerligt sammanhängande spektrum. GSA anser att 
blockstorleken inte är ett hinder för att uppnå detta. 

Tillståndstid 

GSA stödjer den föreslagna tillståndstiden, och anser att den ger god trygghet 
för investeringar. 

Tekniska villkor 

GSA stödjer förslaget från PTS att använda sig av så få tekniska villkor som 
möjligt samt att basera dom på det arbete som gjorts i CEPT och av EC, vilket 
kommer möjliggöra en effektiv och harmoniserad utveckling av utrustning för 
dessa band. 

Skydd av radar 

Vad gäller skydd av radarstationer nedanför 3400 MHz stödjer GSA en 
gemensam europeisk gräns för unwanted emissions. Med nuvarande 
filterteknologi är det dock inte möjligt att möta denna gräns med mindre än 
cirka 20 MHz guard band, varför 3400 – 3420 MHz bör specialhanteras, 
antingen genom att inte auktionera detta spektrum eller genom att det för 
auktionen tydliggörs för eventuella köpare att kraven kommer att begränsa 
möjligheten att använda dessa 20 MHz. 

Synkronisering 

GSA instämmer med det förslag som PTS framför angående synkronisering, 
dvs. att mobiloperatörer först ska ges möjlighet att koordinera, men att PTS om 
detta inte är framgångsrikt definierar vilken ramstruktur som ska användas. 
GSA är vidare överens med PTS att 3.4 – 3.8 GHz kommer användas för NR, 
och att därmed endast relaterade ramstrukturer är relevanta, medans såväl LTE 
som NR kan komma att användas i 2.3 GHz. Observationen att samexistens 
ska möjliggöras utan geografisk separation är viktigt, men GSA noterar 
samtidigt att det finns scenarier då synkronisering inte nödvändigtvis krävs för 
att undvika den mer stringenta block-edge-masken, exempelvis för vissa 
inomhussystem. Ett sådant scenario, inomhussystem osynkroniserat med 
kringliggande makrobasar, har studerats i ECC Report 296. Det bör i 
licensieringsvillkoren således inkluderas möjligheter även för sådana lösningar 
utan synkronisering. 
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3.9 Hi3G Access AB (Tre) 

Tre anser att det är viktigt med ett snabbt tillgängliggörande av 3,5 GHz-bandet 
för att möjliggöra kommersiell lansering av 5G, men det är lika viktigt att de 
frågor som fortfarande är olösta – lokala blocktillstånd och tekniska villkor för 
frekvensblocket 3400-342 MHz – utreds och beslutas i god tid innan auktionen. 

Tre anser framför allt att PTS 

 Ska tilldela hela 3,5 GHz-bandet, dvs. både 3,4-3,7 och 3,7-3,8 GHz, 
som nationella blocktillstånd, 

 Ska tilldela hela 3,5 GHz-bandet genom auktion vid ett och samma 
tillfälle 

 Ska påskynda utredningarna om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet 
samt om tekniska villkor för frekvensblocket 3400-3420 MHz, så att 
resultaten hinner erhållas och jobbas igenom inom ramen för PTS 
tidsplan för auktionen, alternativt att PTS skjuter upp tidsplanen så att 
utredningarna hinner slutföras och resultaten kan läggas till grund för 
tilldelningen, 

 Ska uppställa ett spektrumtak som säkerställer minst tre, från varandra 
oberoende, tillståndshavare i 3,5 GHz-bandet och som bestäms till 100 
MHz om enbart 3,4-3,7 GHz-bandet tilldelas 

 Ska uppställa ett spektrumtak som säkerställer minst tre, från varandra 
oberoende, tillståndshavare i 2,3 GHz-bandet och som bestäms till 30 
MHz  

 Ska tilldela lokala tillstånd i 3,8-4,2 GHz-bandet. 

Målen med tilldelningen och PTS tidsplan 

Tre är positiv till att 3,5 GHz-bandet tillgängliggörs marknaden så snart som 
möjligt, då kommersiell lansering av 5G är nära förestående. Den föreslagna 
tidsplanen innehåller förhållandevis korta ledtider för momenten analys, 
utarbetande av förslag och konsultation innan tillståndsvillkor, auktionsformat 
och auktionsregler ska beslutas i juli 2019. Enligt tidsplanen finns enbart ett 
ytterligare tillfälle att framföra synpunkter, och då på de slutliga förslagen till 
beslut. Frågorna om lokala tillstånd i 3,7 – 3,8 GHz-bandet och de tekniska 
villkoren för frekvensblocket 3400-3420 MHz måste tillåtas inverka på 
tidsplanen. Det vore mycket olyckligt om PTS forcerar auktionen så att 300 
MHz auktioneras ut i december 2019 och ytterligare 100 MHz tilldelas en tid 
senare på precis samma sätt. Det skulle innebära en risk för att 3,5 GHz-bandet 
fragmenteras i betydligt större omfattning än om 400 MHz kan tilldelas vid ett 
och samma tillfälle, då budgivarna kan bjuda på och garanteras stora 
sammanhängande block. För tillståndshavarna riskerar bristen på 
förutsägbarhet också att försvåra och fördyra 5G-utbyggnaden. Slutligen torde 
det vara svårare att ställa upp ett verkningsfullt spektrumtak som främjar 
konkurrensen om tilldelningen sker genom två separata auktioner. Om inte 
utredningen av dessa frågor hinner slutföras så att auktionen hinner anpassas till 
resultatet, bör tidsplanen skjutas upp. 
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Tillståndens geografiska omfattning och storlek (blockindelning) 

Tre tillstyrker förslaget i konsultationen att tilldela nationella blocktillstånd i 3,4 
– 3,7 GHz-bandet. Tre har inga synpunkter på PTS val av blockstorlekar för 3,5 
respektive 2,3 GHz-banden. 

Tillståndstid och inget krav på täckning och utbyggnad 

Tre tillstyrker att tillstånden för 3,4 – 3,7 GHz-bandet respektive 2,3 GHz-
bandet tilldelas utan täckningskrav.  

Tilldelningsförfarande 

Tre har inga synpunkter på valet av auktionsformat. Tre noterar dock att 
frekvensblocket 3400 – 3420 MHz kan få ett väsentligt lägre värde än övriga 
frekvensblock om de tekniska villkor som uppställs i det nedersta blocket 
innehåller omfattande effektbegränsningar till skydd för radar under 3400 MHz. 
Detta påverkar i så fall valet av auktionsformat, eftersom en klockauktion 
förutsätter frekvensblock som är generiska och har samma värde. 

Tekniska villkor 

Tre har inga synpunkter på merparten av PTS förslag utan tycker att dessa är 
rimliga. Det är dock problematiskt att frågan om begränsningarna i 
frekvensblocket 3400-3420 inte är färdigutredd, eftersom det påverkar värdet 
på blocket väsentligt. Därmed kan auktionsformatet påverkas, men framför allt 
påverkas spektrumtaket, eftersom det då i praktiken endast finns 280 MHz att 
tilldela i 3,4 – 3,7 GHz-bandet.  

Spektrumtak 

Tre tillstyrker förslaget att uppställa ett spektrumtak som säkerställer minst tre, 
från varandra oberoende, tillståndshavare i 3,4 – 3,7 GHz-bandet. Tre avstyrker 
dock den valda nivån på spektrumtaket om 120 MHz och anser att 
spektrumtaket ska bestämmas till 100 MHz.  

5G-standarden och de 5G-tjänster som kan tillhandahållas därigenom, 
framförallt höghastighetsbredband med gigabithastighet (eMBB), bygger på 
bandbredder upp till 100 MHz (en carrier). Det krävs alltså tillgång till 100 
MHz-kanaler. Dessutom tyder allt på att den 5G-utrustning som nu håller på att 
tas fram kommer att bestå av två typer av hårdvara, en för 3,4 – 3,6 GHz och 
en för 3,6 – 3,8 GHz. Utbyggnaden kan därför bli betydligt mer kostsam för 
den tillståndshavare som förvärvar frekvenser både under och över 3,6 GHZ, 
eftersom investering då måste göras i två radioenheter till varje basstation (eller 
en enda anpassad radioenhet som är dyrare än de volymproducerade 
standardenheterna).  

Det enda rimliga är att uppställa ett spektrumtak om 100 MHz vid tilldelning av 
300 MHz. Därmed säkerställs att alla tre (från varandra oberoende) 
tillståndshavare kan tillhandahålla sådan nätkapacitet att samtliga typer av 5G-
tjänster kan tillhandahållas på ett likvärdigt sätt. Detta borgar för en sund 
konkurrens inom 5G-tjänster och att slutanvändarna får prisvärda, kvalitativa 
och innovativa tjänster. Dessutom uppnås spektrumeffektivitet eftersom hela 
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bandbredden kommer att användas vid tillhandahållandet av de olika typerna av 
5G-tjänster. Slutligen kan alla tre tillståndshavarna förvärva spektrum utan att 
de behöver investera i två olika radioenheter.  

Konsultationens förslag om en nivå om 120 MHz däremot, riskerar både att 
skada konkurrensen allvarligt och att leda till spektrumineffektivitet. Det kan 
leda till att de två starkaste budgivarna köper 120 MHz var och den tredje, som 
PTS också velat säkerställa för en effektiv konkurrens, enbart får 60 MHz. Om 
den tredje budgivaren dessutom tilldelas frekvensblocket 3400 – 3420 MHz kan 
denne i praktiken endast använda 40 MHz. Att den tredje operatören inte kan 
tillhandahålla fullvärdiga 5G-tjänster, i likhet med vad övriga två kan, utgör 
närmast en snedvridning av konkurrensen helt i strid med syftena med 
spektrumtaket.  

Rent allmänt finns en risk för spektrumineffektivitet med ett spektrumtak om 
120 MHz, eftersom 5G-tekniken har stöd för upp till 100 MHz (en carrier), 
vilket medför en risk för att de överskjutande 20 MHz inte kan användas på ett 
effektivt sätt eller inte användas över huvud taget.  

Motiveringen till spektrumtaket kan inte förstås på annat sätt än att PTS med 
den valda nivån vill säkerställa att auktionen ska resultera i en så hög 
auktionslikvid som möjligt, på bekostnad av både konkurrensen och 
spektrumeffektiviteten. De 20 MHz extra som PTS spektrumtak innebär 
möjliggör för stora operatörer att hindra en konkurrent från att tillhandahålla 
fullvärdiga/likvärdiga 5G-tjänster. Dessa 20 MHz (totalt 40 MHz i auktionen) 
kommer alltså huvudsakligen att efterfrågas inte för att nyttjas och omsättas till 
förbättrade tjänster utan för att utestänga mindre konkurrenter från det mycket 
värdefulla 5G-bandet, och därmed försämra deras möjligheter att konkurrera. 
Tre ifrågasätter att storleken på auktionslikviden ska tillåtas vara en faktor vid 
fastställandet av nivån för spektrumtaket om PTS väl bedömt att ett 
spektrumtak behövs (eftersom risk för en konkurrensskadlig 
spektrumkoncentration annars föreligger). I den bedömningen bör det enbart 
vara konkurrensaspekter och spektrumeffektivitetsskäl som läggs i vågskålarna, 
vilket följer av 8 § PTS föreskrifter om spektrumauktioner. För att erhålla 
”rimliga” intäkter till staten för nyttjande av spektrumet kan s.k. lägsta bud i 
auktionen bestämmas till en sådan nivå. Kortsiktigt höga auktionsintäkter kan 
dessutom försena utbyggnaden av mobilnät och försämra de tjänster som 
tillhandahålls slutkunderna, vilket då inte ger avsedd samhällsnytta av 
spektrumet i det långa tidsperspektivet.  

PTS bör fästa vikt vid hur andra tillståndsmyndigheter inom EU valt att tilldela 
3,5 GHz-bandet. Ett bra exempel, där utbyggnad och innovation prioriterats av 
staten, är Finland, som tilldelat 390 MHz i tre tillstånd om 130 MHz vardera, 
vilket resulterade i en auktionslikvid om 77 miljoner Euro. På den finska 
mobilmarknaden verkar tre mobiloperatörer.  
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Spektrumtaket i 2,3 GHz-bandet 

Tre avstyrker konsultationens förslag om att inte sätta spektrumtak för 2,3 
GHz-bandet. Tre anser att ett spektrumtak om 30 MHz per budgivare bör 
bestämmas. Tre anser att även om 2,3 GHz-bandet inte kan likställas med 3,5 
GHz-bandet är det ett mycket attraktivt frekvensband, inte bara idag för 4G 
utan även framöver för 5G. Dessutom är 2,3 GHz-bandet mycket snarlikt 2,6 
GHz-bandet, där alla tillstånd löper ut 2023, varför innehav är viktigt för 
framtiden. Att kunna förvärva 80 MHz i 2,3 GHz-bandet innebär således en 
betydligt större konkurrensfördel än vad PTS tycks ha förstått. Hade tilldelning 
skett fristående från 3,5 GHz-bandet har Tre svårt att se att ett spektrumtak 
inte skulle ha uppställts. Allt talar för att ett spektrumtak behövs även för 2,3 
GHz-bandet och det ska säkerställa tre, från varandra oberoende, 
tillståndshavare.  

Befintliga tillstånd 

Tre har viss förståelse för PTS utmaningar att tillhandahålla ”rena” nationella 
blocktillstånd i  
3,4 – 3,7 GHz-bandet under åren 2020 – 2023, innan befintliga kommunala 
tillstånd upphört att gälla. Det är emellertid svårt att idag överblicka och förstå 
vilka geografiska begränsningar som kommer att finnas i de olika nationella 
blocktillstånden. Inför nästa remissrunda bör PTS därför sträva efter att 
redogöra för detta på ett överskådligt och tydligt sätt, inte bara avseende 
tilldelade tillstånd utan även det faktiska nyttjandet av tillstånden. Utan denna 
information är det också svårt att bedöma om konsultationens förslag om 
tillstånd för ”sekundär användning” i befintliga kommunala tillstånd utgör en 
fungerande lösning för nya tillståndshavare i 3,4 – 3,7 GHz-bandet.  

Lokala tillstånd 

Som anförts ovan anser Tre att hela 3,5 GHz-bandet bör tilldelas genom 
auktion vid ett och samma tillfälle. Det främjar en snabb utbyggnad av 5G-
tjänster över hela eller stora delar av landet, men dessutom finns risk för 
störningar mellan de nationella och lokala blocktillstånden (dels 
fastighetsbaserade tillstånd inom och utom större tätort, dels lokala yttäckande 
tillstånd utom större tätort) om de ska ”samsas” inom 3,5 GHz-bandet. Dessa 
frågor löses om de lokala tillstånden placeras i ett annat frekvensband. Tre delar 
konsultationens bedömning att förutsättningarna att använda 3,8 – 4,2 GHz-
bandet för lokala tillstånd i princip är likvärdiga med dem för 3,5 GHz-bandet.  

Om 3,7 – 3,8 GHz-bandet viks för lokala tillstånd innebär det att mer spektrum 
kommer garanteras för de lokala blocktillstånden än vad PTS garanterar för var 
och en av de tre tillståndshavarna av nationella blocktillstånd som säkerställs 
genom spektrumtaket. En sådan avvägning mellan lokala och nationella 
blocktillstånd kan inte anses riktig, då mobiloperatörerna med stor säkerhet 
kommer att tillhandahålla 5G-tjänster över hela eller stora delar av landet 
medan användningen av de lokala tillstånden fortfarande är osäker, både vad 
gäller utbud och efterfrågan på 5G-tjänster/use cases och hur dessa kommer att 
fördela sig över Sveriges geografi. Vid en bedömning av vilken typ av 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 33 
 

frekvensanvändning som genererar störst samhällsnytta bör rimligen de 
nationella trådlösa bredbandstjänsterna väga tyngst.  

PTS måste dessutom fästa vikt vid hur andra regleringsmyndigheter inom EU 
valt att hantera denna fråga. I alla EU-länder där 3,5 GHz-bandet har tilldelats 
eller planeras att tilldelas har nationella tillstånd valts, förutom i Tyskland. Där 
har lokala blocktillstånd föreslagits i upp till 100 MHz av bandet men detta är 
kraftigt ifrågasatt.  

Om PTS, trots ovanstående, kommer fram till att lokala tillstånd ska tilldelas i 
3,7 – 3,8 GHz-bandet, är det Tres uppfattning att de nationella blocktillstånden 
bör prioriteras och att det först och främst måste säkerställas att alla tre (från 
varandra oberoende) tillståndshavare kan erhålla 100 MHz var.  

3.10 Huawei Technologies Sweden AB 

Huawei stödjer PTS tidsplaner och framför deras uppfattning att hela 
frekvensbandet 3,4-3,8 GHz ska tilldelas som nationella tillstånd för att 
stimulera mobiloperatörerna att göra de betydande investeringar som krävs för 
ett lyckat och snabbt införande av 5G 

Tillståndens storlek, tillståndstid och tilldelningsförfarande 

Huawei stödjer full ut tilldelningen av 80 MHz i 2,3 GHz-bandet. Huawei tror 
att operatörer skulle ha nytta av ett enda 80 MHz-block eftersom detta kommer 
att möjliggöra införandet av ett kostnadseffektivt TDD-mobilnät med fullt 
utnyttjande av potentialen från 5G NR-teknik. Detta kan uppnås med en 
auktion enligt PTS förslag som tillåter att bjuda på 10 MHz-block och lämnar 
till marknaden att bestämma den slutliga tilldelningen genom 
budgivningsproceduren. Av samma anledning välkomnar Huawei en 
auktionsdesign som möjliggör att minst 80-100 MHz tilldelas per operatör i 
3400-3800 MHz-bandet. Huawei framför att för fiberliknande FWA-WTTX-
lösningar, användbara för att möta svenska regeringens bredbandstrategi, 
kommer mer än 100 MHz att behövas. 

Huawei stöder PTS förslag om tillståndstid och menar att 
tilldelningsförfarandet, tillsammans med PTS uttalanden om att höga 
auktionsintäkter inte är ett huvudsyfte, antas ge rimliga slutpriser på MHz och 
PoP, vilket också förväntas bidra till en snabbare expansion av 5G-nätverken. 

Tekniska villkor 

Huawei framför att användning av så få tekniska villkor som möjligt är viktigt 
för att möjliggöra ett effektivt frekvensutnyttjande. Huawei stöder PTS förslag 
för den proaktiva och framåtblickande inställningen till 2300 MHz-bandet, 
särskilt när det gäller att möjliggöra AAS BS-användning. De ser PTS förslag 
som ett viktigt steg mot ökad användning av 2.3 GHz-bandet inom Europa. 
Huawei framför att det är många länder inom och utanför Europa som tilldelat 
eller planerar att tilldela 2,3 GHz-bandet. 
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Huawei stöder en gemensam europeisk gräns för oönskad utsändning under 
3400 MHz att gälla för AAS BS för att skydda radaranvändning. Med 
nuvarande filterteknologi krävs 20 MHz frekvensseparation för att uppfylla 
gränsvärdet vid 3400 MHz. Om pågående utredningar leder slutsatsen att 
gränsen -52 dBm/MHz TRP måste uppfyllas vid 3400 MHz bör 
frekvensutrymmet 3400-3420 MHz antingen inte ingå i auktionen eller 
auktioneras som ett separat block med annat marknadsvärde. 

Synkronisering 

Huawei menar att gränsöverskridande samordning kommer att underlättas i viss 
utsträckning om kompatibla TDD-ramkonstruktioner kommer att antas över 
gränserna. Vid val av olika ramkonstruktioner i grannländerna skulle operatörer 
behöva vara beredda att endast utnyttja en del av sitt spektrum som ligger nära 
gränserna för att underlätta samexistens med andra operatörer över gränsen 
(t.ex. 50% vid gränser mellan två länder ), vilket är ytterligare en anledning till 
att tilldela 80-100 MHz eller mer av kontinuerligt spektrum i 3400-3800 MHz-
intervallet. 

Huawei stöder PTS förslag på ramstrukturer och ser indikationer på att 
operatörer kan överväga LTE-TDD tillsammans med NR i 2300 MHz-bandet.  

Lokala tillstånd 

Huawei stöder att PTS bedriver ytterligare studier om lämpligheten av lokala 
tillstånd i frekvensutrymmet 3,7-3,8 eller 3,8-4,2 GHz. Huawei håller med om 
vikten av 5G för tillhandahållande av trådlös industriautomation i fabriker men 
framhåller att det fortfarande finns stora osäkerheter gällande frekvensmängd 
och bandbredd son krävs för dessa applikationer. Huawei menar att ytterligare 
undersökningar av Industri 4.0-kraven kommer att hjälpa till att hitta en lämplig 
balans med MNO-kraven i 3,4-3,8 GHz-bandet som garanterar maximerade 
fördelar för medborgare och samhälle. Huawei upprepar deras uppfattning att 
hela frekvensbandet 3,4-3,8 GHz ska tilldelas som nationella tillstånd för att 
stimulera mobiloperatörerna att göra de betydande investeringar som krävs för 
en lyckad och snabb införande av 5G och att lokala tillstånd möjliggörs i 
frekvensbandet 3,8-4,2 GHz eller i högre frekvensband. 

3.11 Icemakers test AB 

Icemakers test AB ser många fördelar med att kunna utnyttja de möjligheter 
som 5G ger för att kunna utveckla svensk biltestindustri och därmed stärka 
svenskt näringslivs konkurrenskraft. De framför att PTS förslag om lokala 
tillstånd är en unik möjlighet för svenska biltestindustri att utvecklas och det är 
av yttersta vikt att tillstånden blir yttäckande. Icemakers test AB ser det som ett 
problem att det saknas harmonisering i Europa och i övriga världen för hur 
man tilldelar spektrum för lokala tillstånd. De menar dock att USA och 
Tyskland dock redan beslutat om lokala frekvenstillstånd i 3,5 GHz-bandet och 
det är av stor vikt att även svenska aktörer ges motsvarande möjligheter för att 
kunna konkurrera med andra länder genom att möta efterfrågan och utveckla 
nya innovativa lösningar som kan tillämpas globalt. Många av industrins kunder 
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kommer från Tyskland och de efterfrågar redan idag tillgång till 5G-nät inför 
testverksamhet under vintersäsong 2020-2021. 

Icemakers test AB föredrar alternativ 1, dvs. att frekvensutrymmet 3,7-3,8 GHz 
används, för lokala tillstånd vilket utrustningsmässigt anses säkrare och kan 
erbjuda komponenter i olika prissegment. Nackdelen med detta alternativ är det 
inte kommer finnas tillgängligt förrän 2023. Om Sverige tilldelar lokala tillstånd 
som internationellt inte kommer användas för denna typ av konnektivitet, finns 
det risk för begränsad tillgänglighet på komponenter och att priserna blir 
jämförelsevis höga, vilket hämmar konkurrenskraften. Icemakers ser en oro att 
vänta till utgången av 2023 för tillgång till frekvenser i 3,7-3,8 GHz, eller tills 
beslut om lokala tillstånd inom ramen för utredningen av frekvensområdet 3,8-
4,2 GHz blir klar. 

3.12 Konkurrensverket 

Konkurrensverket framför att PTS beskrivning ger en god bild av fördelningen 
av spektrum och marknaden men anser att en mer utförlig beskrivning av 
förutsättningarna inom det nya segmentet 5G-tjänster skulle stärka PTS 
slutsatser. Konkurrensverket framför att ansatsen att visa på den sammantagna 
bilden gällande fördelning av spektrum i olika frekvensband kan kompletteras 
med en övergripande beskrivning av respektive spektrums egenskaper och 
uppgifter om kommande auktioner. 

Vid tilldelning av spektrumutrymmet finns risk att resursstarka operatörer 
köper mer spektrumutrymme än de behöver i syfte att försvaga eller stänga ute 
andra operatörer. Konkurrensverket för fram att ett spektrumtak delvis tar 
hand om detta problem. Möjligheten till uthyrning underlättar en effektiv 
användning, men åtgärdar inte en situation där spektrum avskärmas från andra 
operatörer. Konkurrensverket förslår därför att tillstånd villkoras med krav på 
användning som ska uppnås inom en viss tid. Denna aspekt gäller även 2,3 
GHz-bandet. 

Konkurrensverket tillstyrker att PTS tillämpar ett spektrumtak vid tilldelning av 
utrymme i 3,5 GHz-bandet, men anser att dess utformning bör motiveras 
närmare. Det framgår inte varför PTS föredragit utfallen 120/60 MHz för olika 
operatörer. 

Konkurrensverket anser att förslaget om att inte tillämpa ett spektrumtak i 2,3 
GHz-bandet kan vara välfunnet om PTS förutspår att en tillkommande 
operatör för sin etablering behöver tillgång till stort spektrumutrymme, eller 
medför goda möjligheter att utveckla nya tjänster. Konkurrensverket anser att 
underlaget i konsultationen inte är tillräckligt för att ta ställning till om ett 
spektrumtak i 2,3 GHz-bandet behövs. 

Konkurrensverket tillstryker PTS förslag om att avsätta frekvensutrymme till 
lokala tillståndshavare som kan utveckla 5G-tjänster. 
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3.13 KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

(EECS) 

KTH har betraktat och kommenterat fyra problemområden, främst i 3,5 GHz-
bandet; teknikneutralitet, tekniska lösningar, konkurrens och 
spektrumtilldelning. 

Teknikneutralitet 

KTH framför att PTS sedan år 2000 haft som mål att licensiera tekniknuetrala 
band. KTH menar att den nu föreslagna tilldelningen är en återgång till 
teknikbunden licensiering, eftersom vad KTH förstått, enbart TDD system 
definierats för 5G i 3,5 GHz-bandet. 

Tekniska lösningar 

KTH konstaterar att då operatörsspecifika filterlösningar saknas i kommersiella 
5G mobiler så är det i praktiken omöjligt att operera flera TDD nät inom 
samma frekvensband och samma geografiska område om dessa inte är 
synkroniserade. För 5G nät krävs synkronisering med absolut tidsnoggrannhet 
om plus/minus 1.5 μs, vilket är svårt men lösbart. Hur man skall hantera ”near-
far” problematik i micro- och picoceller är dock inte givet men kommer nog att 
kräva ytterligare koordinering även i form av samlokalisering av antenner? KTH 
anser att det är olyckligt att PTS frångår principen om teknikneutrala band men 
förstår att det inte finns några alternativ. 

Konkurrens (med hänsyn till synkronisering) 

För att möjliggöra att flera operatörer kan vara verksamma inom 3,5 GHz-
bandet och använda TDD teknik, så krävs att operatörerna på detaljnivå 
synkroniserar sina nät med varandra. I praktiken innebär detta att operatörerna 
sätter upp en egen koordineringsgrupp (en ”mini-regulatör”). KTH undrar då 
vad som händer med konkurrensen i bandet om alla operatörer är synkade? 
Eventuellt även samlokaliserade? Är det rimligt att operatörerna har så nära 
samarbeten? Vad hindrar dem från att även samordna annat som t.ex. priser? 
En operatör som önskar en annan balans mellan upp- och nedlänk kommer ej 
heller att kunna implementera detta oberoende av sina konkurrenter. I 
praktiken skapar operatörerna genom synkroniseringen ett enda stort 
gemensamt radioaccessnät vilket omöjliggör radiotäckning och kvalitet som 
konkurrensmedel.  
En strategisk fråga är om intressenterna ska välja att bjuda på spektrum med 
hänsyn till guard band eller inte (dvs satsar på ett helsynkroniserat nät). I det fall 
de existerande operatörerna samlas för att koordinera sig i denna fråga innan 
auktionen kommer ytterligare intressenter till korta. 

KTH menar att TDD medger ett mer effektivt spektrumutnyttjande i fallet då 
nedlänkstrafik dominerar. Vinsten måste vägas mot det faktum att koordinering 
och synkronisering av och mellan operatörernas nät hämmar konkurrensen. En 
möjlig framtida lösning är att 3,5 GHz-bandet enbart används för nedlänk och 
att upplänk sker i annat band (t.ex. 1800-bandet). 
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Spektrumtilldelning (Spektrumtak, nationella och lokala tillstånd) 

KTH menar att PTS utgångspunkt för den föreslagna tilldelningen är att det i 
Sverige enbart finns fyra mobiloperatörer och att två av dessa samarbetar. Det 
finns i texten ingen diskussion om att flera operatörer, såsom t.ex. var fallet vid 
tilldelningen av 3G licenser i 2,1 GHz bandet, skulle vara intresserade.  
Dessutom så regleras i detalj Tele2 och Telenors ev. tilldelning på basis av ett 
pressmeddelande, som ju knappast kan ses som ett juridiskt bindande 
dokument. Ett inte helt orimligt scenario är ju att även Tre och Telia inleder 
samarbeten efter tilldelning. Skall dom då inte beläggas med något 
spektrumtak?  
För att underlätta för nya aktörer att söka 5G licenser i 3,5 GHz-bandet föreslår 
KTH att hela bandet 3,4-3,8 GHz bjuds ut vid denna auktion. Då det ännu inte 
finns några kommersiella exempel på industriella tillämpningar inom 5G torde 
det vara rimligare att eventuella lokala tillstånd erbjuds vid en framtida auktion 
av banden 3,8-4,2 GHz, då marknaden för industritillämpningar mognat (dvs 
det existerar utrustning, mjukvara, applikationer, ekonomi för affärsmässighet 
mm). Det vore lämpligt att begränsa spektrum till 4*100 MHz för att ge 
möjlighet till ”full” 5G-bandbredd vid helsynkade nät. 

3.14 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) 

LKAB ser många fördelar med att kunna utnyttja de möjligheter som 5G ger 
för att kunna utveckla svenskt näringslivs konkurrenskraft. De framför att PTS 
förslag om lokala tillstånd är en unik möjlighet för svenska aktörer inom 
områden såsom industrier, gruvor, hamnar, flygplatser och jordbruk att införa 
egna 5G-nät för säker och robust trådlös överföring av information. LKAB 
anser att PTS förslag om lokala fastighetsbaserade tillstånd, alternativt i 
kombination med yttäckande lokala tillstånd är en unik möjlighet att utvecklas 
utan begränsande regleringar. De anser att det är en bra idé att fortsätta utreda 
möjligheten att koppla lokala tillstånd till fastighetsägaren. 

LKAB ser det som ett problem att det saknas harmonisering i Europa och i 
övriga världen för hur man tilldelar spektrum för lokala tillstånd. De menar 
dock att USA och Tyskland dock redan beslutat om lokala frekvenstillstånd i 
3,5 GHz-bandet och det är av stor vikt att även svenska aktörer ges 
motsvarande möjligheter för att kunna konkurrera med andra länder genom att 
möta efterfrågan och utveckla nya innovativa lösningar som kan tillämpas 
globalt. 

LKAB föredrar alternativ 1, dvs. att frekvensutrymmet 3,7-3,8 GHz används, 
för lokala tillstånd vilket utrustningsmässigt anses säkrare och kan erbjuda 
komponenter i olika prissegment. Nackdelen med detta alternativ är det inte 
kommer finnas tillgängligt förrän 2023. Om Sverige tilldelar lokala tillstånd som 
internationellt inte kommer användas för denna typ av konnektivitet, finns det 
risk för begränsad tillgänglighet på komponenter och att priserna blir 
jämförelsevis höga, vilket hämmar konkurrenskraften. LKAB ser en oro att 
vänta till utgången av 2023 för tillgång till frekvenser i 3,7-3,8 GHz, eller tills 
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beslut om lokala tillstånd inom ramen för utredningen av frekvensområdet 3,8-
4,2 GHz blir klar. 

3.15 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

LRF framför att den teknologiska utvecklingen skapar helt nya förutsättningar 
för den enskilda lantbrukaren. Under de senaste åren har digitaliseringen 
bidragit till att allt mer jord- och skogsbruksdata genereras och 
produktionsprocesser optimeras. I takt med att en allt större del av 
primärproduktionen sker med digitala system ställs nya krav på infrastrukturen. 
Utan stabil och industrimässig uppkoppling i landsbygdsmiljö och säkra system 
kommer lantbrukare inte heller att investera i ny teknik. Infrastrukturen är en 
grundbult i möjligheten att stärka svenska lantbrukare. Därför arbetar LRF för 
att svenska lantbrukare ska ha tillgång till den senaste 
kommunikationsinfrastrukturen. Möjligheten att använda sig av framtidens 5G-
nät är en viktig del i att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. I 
Sverige pågår en rad forskningsprojekt för att utveckla digitaliseringen av 
jordbruket. Forskningsinstitutet RISE har till exempel startat en testbädd för 
digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i 
Uppsala. Syftet med projektet är att testa självkörande jordbruksmaskiner, 
uppkopplade åkrar och avancerade dataanalyser. Testbädden ska vid ett senare 
steg använda sig av 5G och andra radiotekniker. LRF är oroade över att den 
kommersiella utbyggnaden av näten inte når viktiga delar av landsbygden och 
har därför engagerat sig i testbädden 

LRF framför i sitt konsultationssvar några av de processer som påverkar 
behovet av framtidens 5G-nät och kommenterar sedan mer i detalj PTS 
konsultationsmaterial enligt nedan.  

Mål med tilldelningen 

LRF framför att de är positiva till PTS mål att tilldelningen av frekvenser syftar 
till att maximera samhällsnyttan över tid och påminner om att det gröna 
näringslivet i Sverige har stort betydelse för samhället. Det svenska jord- och 
skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen 
och miljönytta. För en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi 
behövs en stabil, säker och snabb uppkoppling i landsbygdsmiljö. 

Tillståndens geografiska utformning 

LRF ställer sig tveksamma till att PTS inte kommer förena tillstånd med krav på 
utbyggnad eller täckning, vilket LRF menar riskerar att leda till att dessa band 
främst kommer att användas för att erbjuda 5G i städer och tätorter, där 
marknadens aktörer finner det mest lönsamt. Företag utanför tätort riskerar att 
inte erbjudas samma industrimässiga uppkoppling som städer. 

Delning 

LRF är positiva till att tillståndsvillkoren möjliggör delning och menar att det är 
viktigt att frekvensutrymmen som inte används kan tillgängliggöras för andra, i 
syfte att få bort ”vita fläckar”. 
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Lokala tillstånd 

LRF välkomnar att PTS utreder frågan om lokala tillstånd gällande 3,8-4,2 samt 
3,7-3,8 GHz-banden. LRF delar analysen om att det finns ett stort behov av 
utomhusanvändning för jordbruk, men vill tillägga att samma sak gäller 
skogsbruk. Det finns ett stort behov av att hitta modeller för att industrimässig 
5G-uppkoppling ska kunna erbjudas utanför tätort och kunna anpassas efter 
företagens behov på den specifika platsen. 

3.16 Onsala rymdobservatorium (OSO) 

Angående frekvensbandet 2,3 GHz konstaterar Onsala rymdobservatorium att 
de två tekniska villkor som PTS avser sätta bör vara tillräckliga för att skydda 
den geodetiska VLBI verksamheten. 

Angående frekvensbandet 3,4-3,8 GHz vill OSO understryka de närbelägna 
RAS banden; 3260.0-3267.0, 3332.0-3339.0, 3345.8-3352.5 MHz. Dessa 
frekvensband är mycket viktiga för studier av CH-molekylen i det interstellära 
mediet. OSO anser inte att den föreslagna nivån på –112 dBW/m2/MHz 
kommer ge ett tillräckligt skydd för verksamheten. Som stöd och exempel för 
detta hänvisar OSO till ECC rapport 281, appendix 5 (skydd för 
spektrallinjemätningar). OSO föreslår att en mer detaljerad kompabilitetstudie 
utförs. OSO deltar gärna i detta arbete tillsammans med PTS. I bandet sker 
främst geodetiska VLBI observationer och enligt ITU-RRA.769-2 krävs en 
skyddsnivå på ca –200 dBW/m2/Hz (tabell 3 i ITU-RRA.769-2). 
 
Vidare anför OSO synpunkter om hur tilldelningen kan komma att påverka den 
geodetiska VLBI verksamheten i 3.4-3.8 GHz-bandet. OSO genomför 
tillsammans med ett internationellt nät av likartade observatorier mätningar på 
samma frekvenser. Tekniken kallas långbasradiointerferometri (very long 
baseline interferometry, VLBI) och förutsätter för att fungera att alla 
observatorier observerar samma frekvensband samtidigt. Observationerna 
används bl.a. för mycket noggranna mätningar av den globala geodetiska 
referensramen som lägger grunden för noggrann positionering och navigering, 
ett tema som har stor betydelse för samhället, inte minst p.g.a. framtida 
autonoma fordon. I Sverige ansvarar förvaltningsmyndigheten Lantmäteriet för 
de geodetiska referensramarna och geografisk information. Den geodetiska 
verksamheten vid OSO är en viktig och betydlig del i Lantmäteriets 
geodesistrategi 2018-2025, vilken det länkas till i konsultationssvaret. 

 
OSO framför vidare att VLBI-mätningarna har stor betydelse för en hållbar 
utveckling av samhället. OSO nämner bl.a. mätningar för test av modeller för 
global uppvärmning och hur jordens tektoniska plattor rör sig. OSO hänvisar 
också till Förenta staternas särskilda resolution och EU-direktiv för att 
förtydliga betydelsen av global geodetisk referensram. OSO bifogar också en 
artikel med mer information om VGOS (det nya VLBI systemet - VLBI Global 
Observing System). 
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De preliminära banden för VGOS-användning är 3–4 GHz, 5–6 GHz, 7–8 
GHz samt 9–10 GHz. De lägsta och högsta frekvensbanden är särskilt viktiga 
för att kunna kompensera för jonosfärspåverkan. Därmed blir 3–4 GHz av 
speciell betydelse för VGOS och det finns ett starkt önskemål att få så lite 
störningar som möjligt. OSO föreslår därför en kompatibilitetsstudie som 
undersöker hur samexistensen mellan observatoriets verksamhet och 
uppbyggnaden av 5G kan genomföras på bästa sätt. Som exempel på studier 
hänvisar OSO även i detta fall till ECC rapport 281, appendix 5 (skydd för 
spektrallinjemätningar). 
 
OSO framför att för det geodetiska observatoriet i Wettzell, Tyskland, har en 
koordineringszon på 120 km införts för att den tyska lantmäteri-myndigheten 
BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) ska kunna uppfylla sina 
myndighetsuppdrag inom geoinformation och referensramar.  
Slutligen påminner OSO om att de använder många av de radioastronomiska 
band som skyddas via Radioreglementet. Värt att notera är även att 
Länsstyrelsen i Hallands län har, med stöd av Lagen (2006:449) om skydd för 
störningskänslig forskning, i ett beslut från 2007 fastslagit ett forskningsområde 
med tillträdesskydd vid OSO, Chalmers tekniska högskola. 
 

3.17 Qualcomm 

Qualcomm tror att möjliggörandet av spektrum i både 3,5- och 2,3 GHz-
banden till slutet av 2020 kommer vara nyckeln till utbyggnaden av 5G i 
Sverige. Qualcomm tillägger också att ett tillgängliggörande av minst 1 GHz 
spektrum i den övre delen av 26 GHz-bandet är nyckeln till att öppna upp för 
den fulla potentialen associerad med 5G och löftena om 5G kommer att 
levereras genom kombinationen av Gigabit LTE och 5G NR i både 3400-3800 
MHz and 26 GHz. Qualcomm rekommenderar PTS att inkludera även 26 
GHz-banden i den planerade tilldelningen.  

Qualcomm anser att det är viktigt att säkerställa att varje operatör får tillgång till 
brett sammanhängande spektrum minst 80 MHz, men helst 100 MHz, för att 
kunna ta del av alla fördelar med detta frekvensutrymme för 5G. Qualcomm 
stöder PTS förslag om att tilldela bägge frekvensutrymmena 3,4-3,7 och 2,3 
GHz som nationella tillstånd där det är möjligt. 

Qualcomm stöder PTS förslag att utreda möjligheterna om lokala tillstånd i 3,7-
3,8 GHz så länge det inte påverkar operatörerna att får möjlighet till minst 80-
100 MHz kontinuerligt spektrum. Det är viktigt att PTS utvärderar resultatet i 
utredningarna om att tilldela lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz eller 3,8-4,2 GHz-
bandet. Det är också viktigt att överväga “mmWave spectrum” exempelvis 26 
GHz-bandet för att möta efterfrågan från vertikaler. Qualcomm påpekar också 
att 3,8-4,2 GHz för närvarande stöds i deras ”chipsets”. 

Qualcomm noterar att om regionala tillstånd beaktas så kommer de använda 
samma frekvenser som lokala tillstånd. Det kommer då att behövas 
separationsavstånd och lokala tillstånd måste prioriteras för att vertikaler ska ha 
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tillgång till användbart spektrum. Interferensberäkningar för detta är viktigt att 
undersöka.  

Gällande synkronisering i 3,5 GHz-bandet och scenariot NR-NR-samexistens 
på makronivå, anser Qualcomm att om NR lanseras 2019/2020 kan 
tidssynkronisering vara ett bra alternativ eftersom inget spektrum går förlorat i 
form av skyddband. Användandet av tillåtande spektrummask i synkroniserad 
användning kräver inga operatörsspecifika RF-filter, vilket minskar kostnader 
och komplexitet. Operatörerna skulle behöva komma överens om en 
gemensam ramstruktur. Qualcomm tror att fler verktyg skulle kunna komma 
under 2020 som möjliggör mer oberoende konfiguration av varje nät och 
övergripande bättre latens: halvsynkronisering och dynamisk spektrumdelning. 
Qualcomm utvecklar detta vidare i sitt konsultationssvar. Qualcomm stöder 
PTS förslag om att låta tillståndshavarna själva komma överens om 
synkroniseringsparametrar och att PTS ställer krav om de inte kan enas. Vidare 
anser Qualcomm att tillståndshavare ska kunna samexistera utan geografiska 
separationsavstånd men noterar också att det finns scenarier där synkronisering 
inte behövs, exempelvis för inomhusinstallationer. Fallet med 
inomhusbasstationer och makrobasstationer har undersökts i ECC Report 296, 
och Qualcomm betonar behovet av att inkludera bestämmelser för sådana 
speciella fall. 

Avslutningsvis framför Qualcomm att de stöder PTS förslag att tilldela 2,3 
GHz-bandet i form av åtta nationella tillstånd om 10 MHz vardera och PTS 
förslag om femton nationella tillstånd om 20 MHz vardera i frekvensbandet 3,5 
GHz eftersom det möjliggör för aktörer att få tillgång till kontinuerligt 
spektrum om 80-100 MHz eller mer. Qualcomm stöder också PTS förslag om 
att tilldela 25-åriga tillstånd. 

3.18 Ruckus Networks 

Ruckus Networks ser positivt på PTS förslag avseende lokal tillståndsgivning i 
3,7-3,8 GHz, särskilt med hänsyn till att motsvarande bedömning även gjorts i 
Tyskland och Nederländerna. Det bedöms vidare positivt att PTS avser att 
möjliggöra sekundär lokal användning i geografiska områden där frekvenserna 
inte används, t.ex. med Ofcom som förebild där kortfristiga tillstånd ska kunna 
beviljas på outnyttjade frekvenser.  

Förslaget att de tekniska villkoren ska vara överensstämmande i hela 3,4-3,8 
GHz-bandet får stöd, särskilt med hänsyn till att användningen över större 
områden respektive lokalt kommer att ingå i samma ekosystem.  

I anslutning till PTS överväganden om lokal användning i 3,8-4,2 GHz vill 
Ruckus Networks peka på att tillgången på nätverks- och terminalutrustning 
sannolikt kommer att ligga fem till tio år efter tillgången i 3,7-3,8 GHz. 
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3.19 Stora Enso AB 

Stora Enso ser många fördelar med att kunna erhålla egna lokala 
frekvenstillstånd. Därmed får svenska aktörer, i likhet med aktörer i t.ex. USA 
och Tyskland, möjligheter att utveckla innovativa lösningar och attrahera 
teknisk kompetens.  

Inom Stora Ensos produktion finns stora mängder realtidsdata som kräver 
behandling utan fördröjning. Lokala tillstånd skulle möjliggöra 5G-nät för säker 
och robust trådlös överföring av information. Sådana möjligheter skulle därmed 
erbjuda utökad konkurrenskraft, såväl för Stora Enso som enskild aktör som 
för svenskt näringsliv i stort.  

PTS avsikt att utreda möjligheten att koppla lokala tillstånd till fastighetsägaren 
välkomnas. 

I valet mellan 3,7-3,8 GHz och 3,8-4,2 GHz för lokala tillstånd förordas det 
förra. Delbandet 3,7-3,8 GHz ingår i det primära 5G-bandet vilket har fördelen 
av att vara harmoniserat. Därmed förbättras tillgången på komponenter i olika 
prissegment. Det är därför också viktigt att ett delband för lokala tillstånd blir 
tillgängligt samtidigt med frekvensutrymme för de nationella tillstånden. En 
sådan samordning skulle medföra att utrustning utvecklas och tillverkas för hela 
bandet. En nackdel med 3,7-3,8 GHz är tidsaspekten, dvs. att bandet blir 
tillgängligt först 2023. Stora Enso, i samarbete med andra aktörer, har behov av 
att komma igång med tester så snart som möjligt. 

I dagsläget är det oklart hur 3,8-4,2 GHz skulle kunna användas för lokala 
tillstånd. Om Sverige enskilt tilldelar frekvenser för 5G-uppkoppling är risken 
stor att användarna kommer att ha begränsad tillgång till prisvärda 
komponenter. Därutöver är även tidsaspekten en nackdel eftersom utredningen 
inte är klar. 

3.20 Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) 

SSNF stödjer de satta inriktningsmålen och har inget att erinra mot villkor och 
planerad tilldelning av de nationella tillstånden. SSNF vill understryka vikten av 
att de lokala tillstånden tilldelas enligt samma tidsplan som de nationella. Lokala 
verksamhetsutövare behöver ligga i framkant för att säkerställa samhällets 
digitalisering. 

Det är de lokala aktörerna som kommer att bidra till att uppfylla behoven av 
täckning och ökad kapacitet; det kan antas att de första näten med 
inomhustäckning för 5G och täckning i gaturummet kommer att initieras på 
lokal nivå. De lokala tillståndshavarna kommer därför att behöva samma 
bandbredder som de nationella och låga inträdeströsklar, bl.a. för test och 
utveckling på samma villkor som på nationell nivå. Mot denna bakgrund 
rekommenderas 100 MHz bandbredd vilket enligt ITU-R M.2410-0 behövs för 
att erhålla tillräcklig teknisk prestanda i radiogränssnittet. 
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3.21 Teknikföretagen 

Teknikföretagen understryker vikten av att svenska företag snabbt får tillgång 
till 5G för att stärka konkurrenskraften. Det är därför viktigt att den lokala 
frekvenstilldelningen i Sverige synkroniseras tidsmässigt med de nära 
förestående tilldelningarna i europeiska industriländer som Tyskland och 
England. Enligt Teknikföretagens bedömning kommer industrin successivt att 
börja använda 5G i större skala senast år 2020. 

I fråga om val av frekvensområde för lokala tillstånd är det viktigt att PTS 
beaktar europeisk – gärna även global – harmonisering, så att teknikföretag får 
tillgång till sådan utrustning som utvecklas för de stora marknaderna. 

En fastighetsbaserad tilldelning skulle troligtvis hålla nere kostnaderna för både 
utbyggnad och drift av ett 5G-nät, erbjuda ökade möjligheter att möta specifika 
kundkrav och valfrihet i fråga om såväl utrustningsleverantörer som nätdrift.  

3.22 Tele2 Sverige AB 

Tidsplan  

Tele2 rekommenderar att nya lokala tillstånd ska allokeras så högt upp som 
möjligt i 3,8 – 4,2 GHz-bandet så att hela frekvensområdet 3,4 – 3,8 GHz kan 
tilldelas som nationella tillstånd. En utvidgning av tilldelningen med 100 MHz 
skulle dock utgöra en väsentlig förändring jämfört med de förutsättningar som 
nu samråds. Mot bakgrund av att arbetet med frekvensområdet 3,8 – 4,2 GHz 
endast är i ett förstudiestadium är det mycket som talar för att klargörande i 
denna del kommer att dröja.  

Frekvensutrymmet 3,4 – 3,8 GHz är fragmenterat. Idag är det oklart om och i 
så fall hur många befintliga lokala och nationella tillstånd som kommer att vara 
återlämnade vid det föreslagna auktionstillfället. Därmed är den förväntade 
praktiska användbarheten före 2023 av de nationella tillstånd som ska 
auktioneras ut oklar och någon plan för klargörande har inte presenterats av 
PTS. Innan dessa förhållanden har kunnat klargöras helt vore det olämpligt att 
genomföra den tilltänkta auktionen.  

Behovet av effektbegränsningar under 3400 MHz har inte heller utretts ännu. 
En potentiell konsekvens av en sådan utredning skulle kunna vara att 
frekvensutrymmet 3400 – 3420 MHz måste uteslutas från tilldelningen, vilket 
skulle påverka den totala mängden spektrum som skulle kunna tillgängliggöras. 
Även valet av spektrumtak skulle kunna påverkas av en sådan åtgärd.  

Det blir svårt, om ens meningsfullt, att ta ställning till olika förslag på 
auktionens och tillståndens utformning eftersom förutsättningarna för dessa 
förslag mycket väl kan ändras i grunden. Tele2 anser att osäkerheterna kring 
total spektrummängd och effektbegränsningar innebär att något utkast på 
allmän inbjudan inte bör remitteras innan dessa oklarheter har retts ut. Bland 
annat kan ett slutligt förslag på spektrumtak inte formuleras innan dessa 
oklarheter har retts ut.  
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För det fall det inte kan förväntas att samtliga lokala tillstånd kommer att 
lämnas tillbaka före auktionstillfället kan en auktion inte genomföras utan att 
budgivarna i god tid innan auktionen kan ta del av en komplett sändarlista, 
sammanställd av PTS. Därtill måste PTS i god tid innan auktionstillfället kunna 
presentera en beslutad process för hur denna sändarlista ska hållas uppdaterad 
fram till 2023 och hur den ska tillgängliggöras för marknaden. Listan med 
process för uppdatering är nödvändiga för att rimliga värderingar av spektrumet 
i 3,5 GHz-bandet ska kunna göras. 

PTS bör vidhålla sin tidsplan endast under förutsättning att oklarheterna kring 
frekvensmängd och effektbegränsningar reds ut innan allmän inbjudan 
remitteras, samt att det i god tid före auktionstillfället presenteras en detaljerad 
specifikation över eventuella lokala begränsningar fram till 2023.  

Spektrumtak 

Tele2 konstaterar för det första att det inte är meningsfullt att i detta läge ta 
ställning till något förslag på exakt spektrumtak, eftersom osäkerhetsfaktorerna 
avseende total spektrummängd, lokala begränsningar fram till 2023 och 
effektbegränsningar är för stora. Förändringar i någon eller några av dessa 
förhållanden skulle förändra förutsättningarna för valet av spektrumtak. 

För det andra konstaterar Tele2 att bolaget principiellt delar PTS bedömning att 
marknaden präglas av effektiv konkurrens. Tele2 tillstyrker PTS bedömning om 
att minst tre från varandra oberoende tillståndshavare bör ges möjlighet att 
tillhandahålla nätkapacitet i 3,5 GHz-bandet men avstyrker PTS bedömning att 
det krävs minst 60 MHz för att effektivt kunna konkurrera på 5G-segmentet.  

En minsta garanterad spektrummängd om 60 MHz skulle inte leda till att minst 
tre tillståndshavare effektivt ska kunna konkurrera vid tillhandahållandet av 
tjänster i 3,5 GHz-bandet eftersom priserna på den nätutrustning som krävs är 
samma oavsett om 40, 50, 60, 80, 90 eller 100 MHz används. Detta innebär att 
en operatör som garanteras minst 60 MHz skulle, allt annat lika, behöva betala 
lika mycket för central nätutrustning som en operatör som förvärvade 100 
MHz, men endast få ut 60 procent av kapaciteten.  

3.23 Telenor Sverige AB (Telenor) 

Telenor samtycker till PTS förslag till tidsplan under förutsättning att 
osäkerheter kring mängden spektrum att fördela klargörs först. Telenor 
samtycker vidare till PTS förlag gällande tillståndens geografiska omfattning, 
tillståndens storlek (blockindelning), tillståndstid och tilldelning utan krav på 
utbyggnad och täckning.  

Tilldelningsförfarande 

När det gäller tilldelningsförfarande samtycker Telenor till förslaget att tilldela 
genom en klockauktion med efterföljande placeringsrunda under förutsättning 
att: 
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1. Restriktioner i form av geografisk omfattning och begränsningar av 
uteffekt för blocket 3400 – 3420 MHz endast får liten påverkan på 
möjligheten att använda blocket. Om restriktionerna för detta block blir 
betydande uppstår en situation där antalet fullt användbara block blir 
känt först efter placeringsrundan. Ett förvärv av fem block 
motsvarande t.ex. 100 MHz kan visa sig motsvara ett verkligt 
(användbart) spektrum om 80 MHz om man erhåller frekvensblocket 
3400 – 3420 MHz.  

2. Det tydliggörs vilka restriktioner som befintliga tillstånd i 3,4 – 3,8 
GHz-bandet medför för möjligheten att kunna använda olika block 
fram till och med 2023 och att dessa restriktioner endast får en liten 
påverkan på möjligheten att använda blocken.  

I annat fall föreslår Telenor att ett urvalsförfarande sker genom en SMRA-
auktion. Telenor anser generellt att förslaget att budgivarna i en klockauktion 
ska lägga utträdesbud i samband med utträde eller minskning av efterfrågan är 
ett bra koncept. Dock måste auktionsreglerna presenteras i detalj för att 
Telenor ska kunna ta ställning till om det är ett bra koncept i just den här 
specifika auktionen.  

Telenor förordar att bankgarantin sätts på samma nivå som nivån för 
minimibud och inte knyts till den mängd spektrum som budgivaren kan bjuda 
på. PTS bör eftersträva att balansera behovet av en hög nivå på bankgarantin 
för att undvika oseriös budgivning med en låg nivå på minimibud för att 
undvika att hamna i närheten av ett estimerat marknadspris.  

Tekniska villkor 

När det gäller tekniska villkor är Telenor positiva till PTS förslag om så få 
begränsande villkor som möjligt och till PTS förslag gällande Block Edge Mask 
och utstrålade effekter.  

Skydd av andra användningar 

Vad gäller skydd av andra användningar har Telenor följande invändningar. 

1. 2,3 GHz-bandet: Villkor nummer två för Onsala avseende att inga 
terminaler får använda frekvensutrymmet 2300 – 2380 MHz inom 5 km 
är utmanande. Med predikteringar kan man exkludera basstationer som 
ger täckning för 2,3 MHz på marknivå. Däremot är det svårt att uppnå 
detta om terminalen befinner sig på hög höjd, t.ex. i en helikopter.  

2. 3,5 GHz-bandet: Villkor för skydd av radar under3400 MHz kan 
medföra att en klockauktion inte är lämplig som föreslagen 
tilldelningsform. 

Synkronisering 

Telenor samtycker till PTS föreslagna ramstruktur i.) och iii.) för synkronisering 
av 2,3 GHz-bandet. Telenor gör bedömningen att PTS föreslagna ramstruktur 
iii.) för 3,5 GHz-bandet medför en betydande försvagning av upplänken och 
föreslår därför att DDDSU (2,5 ms) ändras till DDSU (2 ms). För att säkerställa 
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en nationellt fungerande synkroniseringslösning måste PTS på förhand 
bestämma vilken synkroniseringskälla som ska användas om tillståndshavarna 
inte kan komma överens om synkronisering på egen hand. Telenor föreslår att 
PTS bestämmer att en nationell operatörsneutral synkroniseringskälla, t.ex. 
Netnodes klocka, ska användas.  

Delningsvillkor 

Telenor är generellt positiva till en ökad delning av spektrum, men anser att det 
idag är svårt att förutse hur användbar delning av spektrum kommer att bli i 
praktiken. Telenor anser att delning av spektrum med andra tillämpningar eller 
användare lämpligast sker i frekvensband där spektrum tilldelats genom andra 
processer än auktioner och där det har fastslagits regler för delning av spektrum 
mellan gamla och nya användare.  

Konkurrensrelaterade åtgärder – spektrumtak 

Telenor samtycker till PTS förslag att införa ett spektrumtak i 3,5 GHz-bandet 
samt till förslaget att säkra frekvensutrymme för minst tre tillståndshavare. 
Telenor anser dock att ett spektrumtak på 100 MHz är mer spektrumeffektivt.  

3,5 GHz-bandet har en mycket begränsad räckvidd och det krävs avancerad 
radioutrustning i form av komplexa antennpaneler med hög ordning MIMO2 

upp till 64T64R (s.k. massive MIMO) för att uppnå förutsättningar som gör det 
möjligt att bygga ett makronät utan orimlig sitedensitet.  

Den avancerade radioutrustningen medför en hög kostnad som vida överstiger 
kostanden för traditionell radioutrustning. Specifikationen för 5G NR fastställer 
en högsta bandbredd om 100 MHz i 3,5 GHz-bandet. Den avancerade 
radioutrustningen, och kostnaden, är densamma oavsett om den aktuella 
kanalbandbredden är 20 eller 100 MHz. Om man har tillgång till ytterligare 20 
MHz krävs en orimligt stor investering i radioutrustning för att driftsätta en 
andra radiokanal (second carrier) relativt vilket kapacitetstillskott detta ger. Det 
finns därför inget mervärde med tillgång till 120 MHz relativt 100 MHz 
förutom att blockera konkurrenter från tillgång till ett spektrum som kan 
motsvara full bandbredd och ett effektivt utnyttjande av radioutrustning och 
spektrum.  

Om mängden spektrum att tilldela genom ett urvalsförfarande ändras måste 
också spektrumtaket justeras. 

Telenor anser att den närståenderegel som tillämpats i flertalet tidigare 
auktioner räcker. Utöver det prövar PTS alltid överlåtelser av spektrum. PTS 
kan inte förutsätta att Telenor och Tele2 kommer överens om behov och 
användning av specifika frekvensband för användning i det gemensamma 
nätbolaget Net4Mobility. Det kan uppstå situationer då vardera part måste 
kunna delta i auktioner på samma villkor som övriga intressenter.  

PTS förslag på ny närståenderegel skulle kunna få mycket allvarliga 
konsekvenser om den skulle baseras på felaktiga grunder. Givet att PTS 
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samtidigt bedömer att den svenska mobilmarknaden präglas av effektiv 
konkurrens, är det uppenbart att Telenor och Tele2 skulle missgynnas avsevärt 
av PTS förslag. Detta skulle i sin tur rubba den effektiva konkurrens som idag 
präglar den svenska mobilmarknaden. PTS förslag skulle också avsevärt höja 
risken på att ingå och utveckla nätsamarbeten i Sverige. Nätsamarbete skulle då 
innebära att deltagarna i samarbetet i kommande frekvensauktioner skulle 
betraktas som närstående och inte kunna delta i auktioner på egen hand. Ett 
sådant förhållande skulle radikalt försämra förutsättningarna för nätsamarbeten 
i Sverige.  

Konsekvenser av befintliga tillstånd i 3,5 GH-bandet 

Telenor samtycker till PTS förslag att möjliggöra tilldelning av tillstånd för 
sekundär användning i de fall och områden där befintliga tillståndshavare inte 
har användning eller inte kan göra troligt att sådan kommer att ske.  

Om lokala tillstånd i 3,7 – 3,8 GHz-bandet 

Telenor anser att hela 3,4 – 3,8 GHz-bandet ska användas som nationella 
blocktillstånd samt att lämpliga delar av 3,8 – 4,2 GHz-bandet reserveras för 
lokala tillstånd. Det finns betydande fördelar med stora sammanhängande 
spektrum för respektive tillämpning då gränsytor mellan olika tillämpningar 
innebär ökad risk för störningar. Därför bör i första hand övre delen av 3,8 – 
4,2 GHz-bandet användas för lokala tillstånd. Nedre delen av bandet kan vid 
senare tillfälle tilldelas till de tillämpningar där behovet är störst och därmed 
uppstår minimalt antal gränsytor mellan olika tillämpningar.  

Samtliga lokala nät måste använda samma synkkälla och ramstruktur som 
tillståndshavarna med nationella blocktillstånd, alternativt att ett stort 
skyddsband tillämpas mellan de nationella blocktillstånden och de lokala 
tillstånden. Skyddsbandets storlek måste säkerställa samexistens där signalen 
från nationella tillstånd i flera fall kommer från ett makronät utomhus och 
lokala nätets signal är betydligt starkare, tack vare antenner placerade inomhus.  

Med enbart synkronisering för samexistens ser Telenor stor risk för att ett eller 
flera lokala nät uppvisar brister som gör dem till potentiella störkällor för 
tillståndshavare av nationella blocktillstånd.  

Samtliga villkor för eventuell användning av lokala tillstånd måste vara 
beslutade innan en auktion kan påbörjas, annars är det omöjligt att värdera 
risken för störningar.  

3.24 Telia Company 

Preliminär tidsplan 

Telia anser att tidsplanen är väl avvägd men framhåller att frågan om lokala 
tillstånd inte bör tillåtas försena de nationella tillstånden. 
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Tillståndens geografiska omfattning 

Telia anser i första hand att båda banden ska tilldelas som nationella tillstånd. I 
andra hand bör lokala tillstånd ges i 2,3 MHz-bandet och hela 3,4 – 3,8 GHz 
tilldelas som nationella. Detta skulle medföra möjlighet för fler nationella 
operatörer att ges tillgång till större sammanhängande block, vilket gagnar 
effektivt spektrumutnyttjande. I en förlängning finns vidare möjlighet att även 
tilldela bandet 3,8 – 4,2 GHz och med nuvarande förslag kommer de lokala 
tilldelningarna att blockera större sammanhängande block. Telias förslag skulle 
även vara till fördel i samband med synkronisering. I tredje hand föreslås att 
gränsen mellan nationella och lokala tillstånd flyttas till 3720 MHz för att säkra 
300 MHz utan permanenta begränsningar för nationella tillstånd.  

Tillståndens storlek och egenskaper, spektrumtak 

De föreslagna storlekarna i respektive band är påfallande små och kan utsätta 
en budgivare för risk om auktionen utformas så att man är skyldig att köpa en 
delmängd av sitt bud.  

De befintliga tillstånden gör att den faktiska tillgången till olika delar av bandet 
varierar beroende på om tilldelningen ligger över eller under 3600 MHz. Det är 
därför inte oproblematiskt att blocken är generiska och att det är först i 
placeringsrundan det blir helt klart vilka förutsättningar som gäller. Om inte 
blocken görs större bör rätten till sammanhängande spektrum prioriteras.  

Beträffande 3400 – 3420 MHz är förutsättningarna annorlunda. Mycket talar 
för att värdet av detta block kommer att vara avsevärt lägre än för de övriga i 
bandet. Det är mer rimligt att göra blocket frekvensspecifikt, med övriga regler 
anpassade till det lägre värdet. Köp av detta block borde innebära att hela 
spektrumtilldelningen i 3,5 GHz placeras från 3400 MHz och uppåt och att det 
utelämnas från deltagande i placeringsrundan.  

Telia vidhåller att det bör vara möjligt att köpa upp till 200 MHz i 3,5 MHz-
bandet. Det blir betydligt mindre effektivt för en operatör att behöva 
kombinera de båda banden. Det minsta antalet oberoende tillståndshavare som 
”säkerställs” är beroende både av spektrumtak och mängden tillgängligt 
spektrum. Med alla 480 MHz tillgängliga leder ett tak på 200 MHz till tre 
oberoende tillståndshavare. Med 400 MHz tillgängligt (allt i 3,5 GHz eller 
sammanlagt) ger ett tak på 160 MHz fortfarande utrymme för tre oberoende 
tillståndshavare. Telia förordar något av dessa alternativ.  

Tillståndstid 

Telia stödjer PTS förslag. Begränsningar som har att göra med kvarvarande 
tillstånd under de första tre åren bör utformas så att det nya tillståndet gäller 
omedelbart i delband och områden där det inte finns något annat tillstånd, 
oavsett om så var fallet redan vid tilldelningen eller om situationen ändras 
genom återkallelse av kvarvarande tillstånd.  

Krav på täckning/utbyggnad 

Telia stödjer PTS förslag att inte införa villkor om täckning eller utbyggnad. 
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Auktionsutformning 

Telia delar uppfattningen att auktionen bör genomföras i flera rundor. Detta är 
en nödvändig förutsättning för ”price discovery”. För att budgivarna faktiskt 
ska få kännedom om andra budgivares värdering krävs dock att tillräcklig 
information ges om efterfrågan på olika typer av objekt.  

Telia föreslår att en köpare av ett frekvensspecifikt block i botten av 3,5 GHz 
ska få hela sin tilldelning längst ner i bandet. I övrigt föreslås att inbördes 
placering i respektive band sker på samma sätt som i tidigare auktioner, dvs. 
sluten andraprisauktion mellan berörda budgivare. 

Förutsättningarna jämfört med auktionen i 1800 MHz-bandet 2011 skiljer sig i 
en rad avseenden. Bland annat finns nu fler typer av objekt (två enligt PTS, tre 
enligt Telias mening) jämfört med en enda typ 2011 och med avsevärt olika 
värde. Det finns vidare spektrumtak som berör en del av objekten. Dessutom 
finns inga långsiktiga befintliga tillstånd som berörda tillståndshavare naturligt 
kan komplettera med mindre mängder. Dessa skillnader medför andra krav på 
aktivitetsregler och regler för att flytta efterfrågan mellan olika objektstyper om 
man eftersträvar att en budgivare ska vara aktiv motsvarande hela sin 
efterfrågan.  

I 1800 MHz-auktionen förekom utträdesbud som en möjlighet för budgivaren. 
Om samma modell som då skulle användas i detta fall har Telia inget att 
invända. Däremot är det oklart om utträdesbud kan läggas när en budgivare 
minskar i ett band och ökar i ett annat. Det är osäkert hur effektivt ett system 
med icke bindande bud är för att minska risken för osålt spektrum.  

Telias förslag på utformning 

Förhållandena för auktionen talar för ett kombinatoriskt format där budgivaren 
har möjlighet att visa sin betalningsvilja för flera olika alternativ givet 
prisutvecklingen. Telia föreslår följande grundmodell för en sådan auktion: 

 I varje runda erbjuds en given prisnivå för varje typ av objekt 

 Varje budgivare lämnar ett huvudbud per runda som anger en mängd 
man önskar köpa till erbjudna priser 

 Om man inte är intresserad av någon kombination till erbjudet pris 
lämnas ett noll-bud som huvudbud 

 Budgivarna kan också lämna alternativa bud på andra kombinationer 
o Om budgivaren kunde ha lagt ett huvudbud på den alternativa 

kombinationen kan budnivån sättas till vilken nivå som helst 
mellan minimipriset och aktuellt erbjudet pris 

o Om det finns en aktivitetsregel som hindrar budgivaren ska 
budet inte kunna göras högre än att det stämmer med tidigare 
visad preferens 

 Bud från alla rundor beaktas vid utvärderingen efter en ny runda 
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 Det största värde som kan uppnås med högst ett bud per budgivare tas 
fram  

 Auktionen stannar om minst en sådan kombination också tillgodoser ett 
bud från var och en av budgivarna (kan vara ett noll-bud) 

 Om auktionen ska fortsätta med ny runda höjs priserna på de 
objektstyper där efterfrågan förhindrade en lösning. 

Modellen ger budgivaren full möjlighet att lägga bud som motsvarar den 
relativa betalningsviljan för olika kombinationer och helheten utvärderas utifrån 
alternativa lösningar. Ingen har skyldighet att köpa en mängd man inte önskar. 
Om en budgivare minskar sitt huvudbud finns det tidigare kvar vilket ökar 
möjligheterna att hitta en vinnande kombination där allt spektrum blir fördelat. 
Det finns också möjlighet att lägga nya bud senare i auktionen även om dessa 
skulle anses ha ett högre aktivitetsvärde. Detta minskar riskerna med att relativa 
lägsta bud och regler för aktivitetspoäng förhindrar en möjlig lösning. Allt detta 
bidrar till att minska risken för osålt spektrum.  

Lägsta bud 

Det är storleken på lägsta bud som är av intresse. För att undvika negativa 
effekter bör startnivåerna sättas med god marginal lägre än vad som kan antas 
vara värdet. Olika band och block med olika begränsningar har ofta stora 
skillnad i värde/MHz. De lägsta budnivåerna bör anpassas till detta faktum. 

Bankgaranti 

En bankgaranti innebär även en direkt kostnad för alla budgivare samt ett inte 
obetydligt administrativt arbete som behöver utföras oavsett om alla anmälda 
budgivare visar sig vara välkända bolag med god betalningsförmåga. PTS bör 
överväga att endast inkräva bankgarantier om man efter att ha granskat 
ansökningarna ser ett faktiskt behov av garantier. Bankgarantins storlek bör 
vara samma oavsett vilken mängd spektrum en budgivare avser att efterfråga, 
för att ingen ska kunna dra slutsatser om budgivarens auktionsstrategi. Risken 
för informationsläckage är stor.  

Villkor beträffande BEM, effektbegränsningar etc 

Telia befarar att begränsningarna i 3400 – 3420 MHz blir så stora att den delen 
av bandet inte kan betraktas som likvärdig med övriga delar av 3500 MHz-
bandet. Utformningen av auktionen behöver i så fall anpassas. I synnerhet om 
blocken begränsas till 20 MHz kan värdeskillnaden vara avsevärd. 

Synkronisering 

Telia stödjer modellen att utgå från att näten i ett band ska synkroniseras. Det 
är bra att det finns en fastställd modell som gäller om tillståndshavarna inte 
kommer överens. Telia föreslår att GPS i så fall ska användas eftersom detta för 
närvarande har bäst stöd hos tillverkarna.  

Telia stödjer de föreslagna ramstrukturerna i respektive band. Telia delar 
uppfattningen att 3,5 GHz kommer att användas till 5G/NR medan det råder 
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större osäkerhet om eventuell LTE-användning i 2,3 GHz. Valet av teknologi 
påverkas av en lång rad faktorer. Om en operatör planerar att aggregera 2,3 
GHz och 3,5 GHz kan det vara effektivt att använda samma ramstruktur i båda 
banden. Om det förekommer lokala system i 3700 – 3800 MHz måste dessa 
också vara synkroniserade med övriga nät för att undvika störningar i 3,5 GH-
bandet i samma geografiska område. Alternativt krävs en kombination av 
skyddsband och filter i ett nät som inte synkroniseras med övriga. Det är också 
nödvändigt med harmonisering med grannländerna av ramstrukturer och 
synkningsreferens.  

Delningsvillkor, befintliga tillstånd i 3,5 GHz 

Telia önskar att PTS klargör vilken verkan ett föreslaget delningsvillkor anses ha 
jämfört med inget villkor. 

3.25 Volvo Group CIO 

Volvo Group CIO ser fördelar med en direkttilldelning av lokala tillstånd, t.ex. 
för användning inom ett industriområde, och bedömer det som positivt att 
därmed få möjlighet att sätta upp egna 5G-nätverk. 

3.26 ÅF Pöyry Industrial & Digital Solutions 

ÅF Pöyry Industrial & Digital Solutions ser PTS förslag om tillgång till lokala 
fastighetsbaserade tillstånd som en unik möjlighet för svenskt näringsliv att 
utvecklas utan begränsande regleringar. Därmed får svenska aktörer, i likhet 
med aktörer i t.ex. USA och Tyskland, möjligheter att utveckla innovativa 
lösningar och attrahera teknisk kompetens. 

PTS avsikt att utreda möjligheten att koppla lokala tillstånd till fastighetsägaren 
välkomnas. 

I valet mellan 3,7-3,8 GHz och 3,8-4,2 GHz för lokala tillstånd förordas det 
förra. Delbandet 3,7-3,8 GHz ingår i det primära 5G-bandet vilket har fördelen 
att vara harmoniserat. Därmed förbättras tillgången på komponenter i olika 
prissegment. Det är därför också viktigt att ett delband för lokala tillstånd blir 
tillgängligt samtidigt med frekvensutrymme för de nationella tillstånden. En 
sådan samordning skulle medföra att utrustning utvecklas och tillverkas för hela 
bandet. En nackdel med 3,7-3,8 GHz är tidsaspekten, dvs. att bandet blir 
tillgängligt först 2023.  

I dagsläget är det oklart hur 3,8-4,2 GHz skulle kunna användas för lokala 
tillstånd. Om Sverige enskilt tilldelar frekvenser för 5G-uppkoppling i detta 
delband är risken stor att användarna kommer att ha begränsad tillgång till 
prisvärda komponenter. Därutöver är även tidsaspekten en nackdel eftersom 
utredningen inte är klar. 

3.27 Yttranden om öppet spektrum 

PTS har mottagit 47 yttranden från privatpersoner som förordar ”öppet, 
olicensierat spektrum” i 3,5 GHz-bandet som är tillgängligt för alla och delar på 
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frekvenserna på ett resurseffektivt sätt. Många anser att frekvensbandet inte bör 
monopoliseras för de stora operatörerna, utan bör också kunna användas av 
mindre aktörer. Detta skulle stimulera hälsosam konkurrens och nya tekniska 
innovationer. Vissa framför att en tilldelning enligt nuvarande förslag också 
försämrar för glesbygd. 
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