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I form av en förstudierapport som publicerades den 3 mars 2015 har Post- och 
telestyrelsen (PTS) analyserat hur frekvensutrymmet 1775-1780/1870-1875 
MHz bör användas och tilldelas efter att det befintliga tillståndet gått ut. I 
samband med publiceringen gavs intressenter i en remiss möjlighet att lämna 
kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar samt 
att svara på ett antal specifika frågor. Sista dag att besvara remissen utökades till 
den 13 april 2015. 

PTS sammanfattar nedan de synpunkter som kommit in under remisstiden. 
Remissvaren finns publicerade i sin helhet på PTS webbplats www.pts.se. 
Nedan redogörs i sammandrag för de svar som kom in under remisstiden.  

PTS välkomnar och tackar för de synpunkter och den information som 
inkommit. Dessa kommer att utgöra underlag i den framtida bedömningen och 
beslut avseende frekvensbandet. 

 

 

Fråga 
nr. 

Aktör Svar 

1. Överensstämmer beskrivningen och den analys som görs i förstudien med 
er uppfattning? 
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 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera TeliaSonera instämmer i att ett blocktillstånd bör vara 
nationellt. 

TeliaSonera instämmer även i analysen av 
konkurrensförutsättningarna.  

TeliaSonera anser inte att det finns någon anledning att införa 
ett spektrumtak. 

TeliaSonera instämmer i att tillståndet inte bör förenas med 
täckningskrav. 

TeliaSonera instämmer huvudsakligen i PTS bedömning vad 
gäller tidsaspekter för tilldelning, resp. tillståndstider. 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Rewicom samtycker i huvudsak i den analys som PTS gjort. I 
analysen saknar dock Rewicom de konsekvenser som undantag 
från tillståndsplikt medför med avseende på antalet 
arbetstillfällen som kan skapas med ett större 
spektrumutrymme undantaget från tillståndsplikt. Exempelvis i 
en jämförelse med dagens användning i 2.4 GHz och 5 GHz-
banden. 

 Tele2 Instämmer i allt väsentligt men Tele2 anser samtidigt att om 
man kvantifierar de olika faktorer som listas som för- och 
nackdelar för de två alternativen så är slutsatsen enligt Tele2 
ganska klar, dvs att det är alternativ 2 som bör tillämpas (se 
svar på nästa fråga). 

Tele2 är av uppfattningen att tilldelning enligt alternativ 2 bör 
innebära att: 

‐ tilldelning sker genom ett auktionsförfarande, 
‐ frekvensutrymmet tilldelas på nationell basis, 
‐ något spektrumtak tillämpas inte, och  
‐ något täckningskrav tillämpas inte. 

 Telenor Telenor delar i stort PTS syn på framtida användning och 
tilldelning av 1800 MHz bandet och förordar starkt Alt 2 – 
tilldelning genom allmän inbjudan. 

 Net 1 Net 1 anser att för- respektive nackdelarna av de båda 
alternativen har beskrivits i rapporten. 

 Ericsson Ericsson delar remissens beskrivning och analys på flera 
punkter. Vissa kommentarer och synpunkter under 
efterföljande frågeställningar. 
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 FRA Ej lämnat svar 

2. Vilken är er egen bedömning av fördelar respektive nackdelar med de två 
alternativa tilldelningsmetoder som beskrivs, och vilka argument och fakta 
stödjer respektive alternativet? 

 Hi3G Hi3G har endast kommenterat frågan om spektrumtak och 
konkurrensfrågan i fallet med blocktillstånd 

 TeliaSonera TeliaSonera anser att ett blocktillstånd ger större samhällsnytta 
och att inga positiva konsekvenser av det nuvarande 
undantaget har påvisats. 

 TDC Ej kommenterat fördelar resp. nackdelar med de två 
alternativen, men anser att en så stor del som möjligt av de 
föreslagna banden, företrädesvis både 1775-1780 och 1870-
1875 MHz, ska undantas från tillståndsplikt. 

 Rewicom Rewicom förordar alternativet för undantag från tillståndsplikt. 
Rewicom anser att PTS bör ge förutsättningar till användning 
av bl.a. LTE-tekniken om minst 2x10 MHz. 

 Tele2 Tele2 anser att alternativ 1 är mindre lämpligt. Anledningen är 
främst svårigheten för tjänsteleverantörer att etablera hållbara 
affärsmodeller som bygger på tillståndsfrihet i det aktuella 
bandet. I den mån sådana modeller eventuellt skulle finnas så är 
det dessutom troligt att teknikutvecklingen med Voice over 
WiFi gör att dessa system blir att föredra då de har en mycket 
större global volym och därmed mer attraktiva kommersiella 
villkor. Det finns följaktligen en betydande risk för att 
eventuella tillståndsfria frekvenser i princip kommer att stå 
oanvända eller i vart fall ha en mycket begränsad användning, 
vilket givetvis vare sig är spektrumeffektivt eller ger 
slutanvändarna största möjliga utbud av effektiva 
kommunikationstjänster. 

Tele2 anser att alternativ 2 är bättre. Den största nyttan av 
spektrumet ges vid nationell tilldelning och möjligheten att 
tillgodose det ökande behovet av mobila bredbandstjänster 
över 3GPP/ETSI-specificerade system, där utbudet av 
terminaler som stödjer LTE1800 redan är stor och växer för 
var dag. Tele2 ser inte heller någon risk att detta 
tilldelningsalternativ minskar utbudet av nya tjänster och 
tillämpningar, då sådana i allt väsentligt utvecklas i ”molnet” 
och endast behöver en mobil internetanslutning av bra kvalitet 
för att kunna realiseras. 

 Telenor Telenor förordar starkt Alt 2 – Urvalsförfarande 
(blocktillstånd). Anser detta ger största samhällsnytta. Anser att 
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marginalnyttan av ytterligare undantag (Alt 1) borde vara 
begränsad. Tilldelning genom Alt 2 medger användning av 5 
MHz i form av mikro- och makronät. 

 Net 1 Net 1 anser att för och nackdelarna har beskrivits i rapporten 
och att alternativ 1 övervägen vid en värdering. Net 1 föredrar 
alternativ 1.   

Att det finns ett frekvensband som kan användas för utveckling 
av nya tjänster är en tillgång. 

Net 1 tror att alternativ 1 ger en effektivare användning genom 
snabbare tillgång till spektrum, flera aktörer och ökad 
konkurrens. 

Alternativ 2 riskerar öka de stora aktörernas dominans. 

 Ericsson Ericsson förordar att bandet 1775-1780/1870-1875 MHz 
tilldelas genom urvalsförfarande av följande skäl: 

1800 MHz bandet är det mest använda bandet för 4G/LTE 
globalt, över 40% av 4G/LTE-näten använder detta band. Det 
är också det band som stöds av det största 4G/LTE 
ekosystemet med över 1100 olika terminalmodeller.  

Den totala mobila datatrafiken i operatörernas nät globalt 
förväntas öka 8 gånger fram till år 2020. 4G/LTE förväntas 
fram till 2020 bli den dominerande mobiltekniken i västra delen 
av Europa.  

Standardiseringsorganet 3GPP har sedan tidigare specificerat 
aggregering av 4G/LTE komponentbärare som både är 
närliggande och utspridda inom 1800 MHz bandet, utöver 
interbandaggregering. Det går således utmärkt att åstadkomma 
en aggregering av 4G/LTE i det aktuella 2x5 MHz bandet med 
4G/LTE var som helst inom 1800 MHz bandet, utöver med 
4G/LTE i t ex 800, 900, 2100 och 2600 MHz banden. 

Sammantaget med det faktum att 1800 MHz bandet är det 
expansionsband för mobil datatrafik som har bäst 
täckningsegenskaper, gör det även 1775-1780/1870-1875 MHz 
delen av 1800 MHz bandet ytterst värdefullt för en hög 
användarnöjdhet och en fortsatt utveckling av nya mer 
avancerade mobiltjänster. Det genom dess bidrag till både en 
utökad kapacitet och överföringshastighet för mobiltjänster. 
Tilldelning genom urvalsförfarande erbjuder dessutom den 
nödvändiga säkerheten för att motivera en investering i 
nätutbyggnad i1775-1780/1870-1875 MHz. 

 FRA Ej kommenterat fördelar resp. nackdelar med de två 
alternativen, men rekommenderar alternativ 1.  
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3. Hur bedömer ni utvecklingen vad gäller den framtida användningen av 
det befintliga undantaget (i bandet 1780-1785/1875-1880 MHz), beaktat de 
förändringar som införs från 2015? 

 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera Ej lämnat svar 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Rewicom anser att det beslut som PTS fattat rörande nämnt 
band kommer att förbättra användningen av mobila tjänster 
avsevärt redan på kort sikt. En stor begränsning är den mycket 
låga maximala uteffekten, samt att delbandet är för litet för att 
skapa tillräckligt bra kommunikationstjänster. 

 Tele2 Tele2 gör bedömning att det även fortsättningsvis kommer att 
vara en mycket begränsad användning av den tillståndsfria 
delen av 1800 MHz-bandet, vilket inte kan ses som 
spektrumeffektivt. 

 Telenor Telenor bedömer att användningen är begränsad och att de 
förändringar som redan gjorts under 2015 tillräckligt tillgodoser 
framtida behov i nuläget. 

 Net 1 Ej lämnat svar 

 Ericsson Ej lämnat svar 

 FRA Ej lämnat svar 

4. Hur ser ni på det framtida behovet av ytterligare undantag från 
tillståndsplikt för elektroniska kommunikationstjänster för mobiltelefoni 
och mobilt bredband? 

 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera TeliaSonera har ej kommenterat frågan specifikt, men anför att 
inga positiva konsekvenser av det nuvarande undantaget har 
påvisats. 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Rewicoms bedömning är att behovet av band undantagna från 
tillståndsplikt är mycket större än behovet av ytterligare 
tillståndspliktiga blocktillstånd. Detta eftersom en mycket stor 
mängd frekvensutrymme tilldelats nationella blocktillstånd de 
senaste åren.  
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En grund till Rewicoms bedömning är att huvuddelen av all 
trådlös kommunikation sker inomhus som förväntas öka 
väsentligt när även sakernas Internet, M2M/IoT), skall 
kommunicera även de inomhus. 

 Tele2 Tele2 ser inget behov av ytterligare undantag. 

 Telenor Telenor bedömer att marginalnyttan av ytterligare undantag 
(Alt 1) borde vara begränsad då PTS nyligen (från 1 januari 
2015) har mer än fördubblat det tillståndsfria 
frekvensutrymmet i 1800 MHz-bandet. 

 Net 1 Ej kommenterat frågan specifikt, men anser att det nu aktuella 
frekvensutrymmet ska undantas från tillståndsplikt 

 Ericsson Ericsson är av uppfattningen att ytterligare behov för spektrum 
undantaget för tillståndsplikt för elektroniska 
kommunikationstjänster för mobiltelefoni och mobilt bredband  
främst går att finna i 5 GHz bandet och däröver. 

 FRA Ej lämnat svar 

5. Hur ser ni på behovet av kapacitet för användning av olika 
systemlösningar, t.ex. UMTS, WiMAX och LTE på 10 års sikt? 

 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera Ej lämnat svar 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Rewicom ser framför sig att teknikneutralitet bör vara 
ledstjärnan utifrån ett regulatoriskt perspektiv även 
fortsättningsvis. Vad gäller kapacitet behöver undantag från 
tillståndsplikt i 1800 MHz-bandet på sikt vara minst 2x20 MHz 
för att kunna erbjuda tillräckliga förutsättningar för goda 
trådlösa tjänster. 

 Tele2 Tele2 ser en stark tillväxt och efterfrågan av mobilt bredband 
över LTE och ett stort behov av mer spektrum över tid for att 
möta denna efterfrågan. Vi anser att 1800 MHz-bandet bör 
användas för detta ändamål. 

 Telenor Telenor ser ett fortsatt behov av ytterligare kapacitet i 
mobilnäten på 10 års sikt då datatrafiken fortsätter att öka 
kraftigt. Detta stöds av en tydlig trend med all större surfpotter 
som kommer att bidra till en ökad dataanvändning 
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 Net 1 Ej lämnat svar 

 Ericsson Ericsson framför att den totala mobila datatrafiken i 
operatörernas nät globalt förväntas öka 8 gånger fram till år 
2020. 4G/LTE förväntas fram till 2020 bli den dominerande 
mobiltekniken i västra delen av Europa. 

 FRA Ej lämnat svar 

6. Hur ser ni på behovet av att möjliggöra annan användning (t.ex. PoD och 
FoU) i vissa geografiska områden och därmed frångå den nationella 
användningen i bandet i dessa områden, om detta är behovsmässigt och 
samhällsekonomiskt försvarbart. 

 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera TeliaSonera framför att ett nationellt tillstånd inte utesluter att 
annan användning kan bli möjlig genom upplåtelse i andra 
hand. Detta kan exempelvis gälla FoU och annan liknande 
verksamhet. Denna modell är avsevärt mer flexibel än statiska 
undantag som görs före tillståndsgivningen. De olika 
användarnas 

värdering av tid, plats och spektrummängd kan åter-speglas i 
ett avtal utan att man långt i förväg skall försöka avgöra vad 
som är ”samhällsekonomiskt försvarbart”. 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Rewicom anser att tillstånd för PoD och FoU behöver kunna 
ges i geografiskt begränsade områden, detta efter sedvanlig 
prövning vid PTS. 

 Tele2 Tele2 anser att behovet, om det föreligger, kan lösas genom 
uthyrning från blocktillståndshavarana 

 Telenor Telenor är positivt till detta under förutsättning att det kan 
påvisas att användningen är behovsmässigt och 
samhällsekonomiskt försvarbar. 

 Net 1 Net 1 har ej kommenterat frågan specifikt, men anser att det är 
en tillgång att det finns frekvensband som kan användas för 
utveckling av nya tjänster 

 Ericsson Ej lämnat svar 

 FRA Ej lämnat svar 
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7. Om ni ser sådana behov ange den frekvensmässiga och geografiska 
omfattningen av det behov ni ser inom det nu aktuella frekvensutrymmet. 

 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera Ej lämnat svar 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Se fråga 6 

 Tele2 Ej lämnat svar 

 Telenor Telenor har ingen uppfattning om detta 

 Net 1 Ej lämnat svar 

 Ericsson Ej lämnat svar 

 FRA Ej lämnat svar 

8. Hur bedömer ni det egna intresset för bandet vid en eventuell framtida 
tilldelning? 

 Hi3G Ej lämnat svar 

 TeliaSonera TeliaSonera har intresse av bandet trots att det inte är 
sammanhängande med TeliaSoneras befintliga spektrum i 
bandet. 

 TDC Ej lämnat svar 

 Rewicom Rewicom är intresserade att använda delbandet i framtiden. 

 Tele2 Tele2 har ett stort intresse av bandet för att öka Tele2:s 
möjligheter att över tid kunna erbjuda slutkunderna nödvändig 
kapacitet för mobilt bredband över LTE (och i framtiden även 
över nya generationers mobila nät, specificerade av 
3GPP/ETSI). 

 Telenor Telenor är intresserad av bandet 

 Net 1 Ej lämnat svar 

 Ericsson Ej lämnat svar 
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 FRA Ej lämnat svar 

9. Övriga synpunkter 

 Hi3G Tre anför att det finns en snedfördelning av spektrum mellan 
aktörer. Detta är något som Hi3G vill att PTS beaktar i en 
eventuell kommande tilldelning. 

 TeliaSonera TeliaSonera instämmer även i analysen av konkurrens-
förutsättningarna för tilldelning av ett blocktillstånd. Den 
relativa fördelen för den nuvarande tillståndsinnehavaren är en 
förutsebar följd av tidigare beslut. 
 
Villkor för s.k. dynamisk spektrum access finns i ett flertal 
befintliga tillstånd, men det är fortsatt oklart hur detta skulle 
fungera i praktiken. TeliaSonera ser avsevärda skillnader mellan 
detta koncept och LSA. Det förra är en rent sekundär 
användning medan det senare bygger på att man kan utfärda 
individuella tillstånd med rimligt väl kända begränsningar. 

 TDC - 

 Rewicom Rewicom anser vidare att även frekvensbandet, block 13, direkt 
under det nu remitterade så snart som möjligt bör avsättas till 
undantag från tillståndsplikt och i vart fall senast efter år 2027.�

 Tele2 Vad gäller PTS åsikt att ”ett eventuellt blocktillstånd bör 
förenas med villkor om delning” så är Tele2 negativt inställd till 
att tillåta DSA i bandet. 

 Telenor Telenor stödjer en bandplan om 2x5,1 MHz. 

Telenor förordar en harmonisering med närliggande block, 
vilket ger en tillståndstid på 10 år. 

 Net 1 Anser att det är en tillgång att det finns ett frekvensband som 
kan användas för utveckling av nya tjänster. Anser att en 
snabbare tillgång av frekvensbandet till många olika användare 
bidrar till ett effektivt frekvensutnyttjande. 

 Ericsson Vid användning av GSM vid övre gränsen av 1775-1780/1870-
1875 MHz, förordar Ericsson ett tillräckligt stort skyddsband i 
syfte att möjliggöra användandet av 4G/LTE med 5 MHz 
kanalbandbredd i 1780-1785/1875-1880 MHz. Ericsson ser en 
stor nytta med att kunna använda denna kanalbandbredd för 
fortsatt utveckling av mer avancerade användartjänster även i 
denna del av 1800 MHz bandet.   

 FRA - 
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