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Saken 

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga 
om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen beslutar att Net4Mobility AB:s tillstånd att använda 
radiosändare i 900 MHz-bandet, förvärvat den 7 februari 2012 (dnr 11-10290 
m.fl.) såvitt avser villkor om täckning med mobil telefonitjänst, ska förenas med 
följande krav på täckning från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 
december 2025. 

a) Tillståndshavaren ska bibehålla minst den procentuella yttäckning per 
län för mobil telefonitjänst som för närvarande upprätthålls. 

b) Tillståndshavaren ska bibehålla minst den yttäckning för mobil 
telefonitjänst som för närvarande upprätthålls utefter allmän väg1 och 
för stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen, med undantag 
för mindre avvikelser som är hänförliga till justeringar för att lokalt 
optimera radioaccessnätet eller med hänsyn till omständigheter utanför 
tillståndshavarens kontroll. 

c) Yttäckningen får tillhandahållas genom nyttjande av eget 
frekvensinnehav och egen eller annans radioinfrastruktur i 800 MHz-, 
900 MHz-, 1800 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. 

d) När skäl föreligger, kan på tillståndshavarens begäran, villkor c) komma 
att ändras. 

e) Sannolikheten för taltäckning ska i utkanten av täckningsområdet (på 
cellranden) vara minst 80 procent. 

                                                 

1 Allmän väg enligt 1 § väglagen (1971:948) 
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Med yttäckning för mobil telefonitjänst ska avses att röstsamtal med en 
handhållen, vanligen förekommande, terminal ska kunna kopplas upp 
utomhus och upprätthållas inom ett visst geografiskt område. Terminalen 
ska antas ha en antennförstärkning på -2 dBi. En marginal på 8 dB ska antas 
för att kompensera för de förluster som vanligen sker när en terminal hålls i 
handen. 

Bakgrund 

Frekvensbandet 900 MHz har utomordentliga yttäckningsegenskaper för mobil 
kommunikation och är internationellt harmoniserat för cellulära digitala mobila 
kommunikationssystem (880-915/925-960 MHz).2  

I 900 MHz-bandet finns fem tillståndshavare, Hi3G Access AB (2x5 MHz), 
Net4Mobility HB (2x6 MHz), Tele2 Sverige AB(2x9 MHz), Telenor Sverige AB 
(2x5 MHz) och TeliaSonera Mobile Networks AB (2x10 MHz).  

I samband med att mobiloperatörernas tillstånd förnyades 2009 och Post- och 
telestyrelsen lämnade medgivande till Hi3G Access AB:s förvärv av partiella 
tillstånd i bandet (beslut den 13 mars 2009, dnr 08-12019) skärptes kravet på 
täckning. Tillståndshavarna ska bibehålla 2009 års procentuella yttäckning per 
län för mobil telefonitjänst till och med den 31 december 2015. Yttäckningen 
får tillhandahållas genom eget frekvensinnehav eller annans infrastruktur i 900 
MHz-, 1800 MHz- och 2,1 GHz-banden. Täckningskravet är förenat med ett 
förbehåll om att kravet kan komma att förlängas efter den 31 december 2015, 
med hänsyn till intresset av att bibehålla nationell täckning. 

Net4Mobility HB förvärvade partiella tillstånd i 900 MHz-bandet den 7 februari 
2012 och övertog därmed överlåtarnas rättigheter och skyldigheter, inklusive 
täckningskrav. Bolaget är gemensamägt av operatörerna Tele2 och Telenor. 
Bolaget bygger, drifthåller radioinfrastruktur och säljer nätkapacitet till ägarna 
som i sin tur tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster, bland annat 
mobil telefonitjänst, till slutanvändare.  

Skäl 

Bastäckningen för mobil telefonitjänst är mycket hög i Sverige och överstiger 
numera 90 procent av landets yta. Sedan 2009, när det nuvarande 
täckningskravet fastställdes, har tillståndshavarna fortsatt att bygga ut 
mobilnäten i landet och ökat yttäckningen.   

                                                 

2 Kommissionens genomförandebeslut av den 16 oktober 2009 om harmonisering av frekvensbanden 900 
MHz och 1800 MHz i markbundna system med kapacitet för alleuropeiska tjänster för elektronisk 
kommunikation i gemenskapen (2009/766/EG), ändrat den 18 april 2011 (2011/251/EU) 
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Även om uppmärksamheten vanligen riktas mot mobil data, utgör röst och 
SMS fortfarande efterfrågade grundtjänster.3 Nuvarande tekniska plattform för 
att tillhandahålla mobil telefonitjänst är också bärare av samhällsviktiga tjänster 
såsom nödnumret 112 och trygghetslarm samt andra viktiga tjänster, till 
exempel telemetri för elmätaravläsning. För att säkra den långsiktiga tillgången 
till mobil telefonitjänst i hela landet gör Post- och telestyrelsen därför 
bedömningen att Net4Mobility HB:s tillstånd i 900 MHz-bandet ska vara 
fortsatt förenat med ett täckningskrav för mobil telefonitjänst. 

Av bl.a. systemtekniska skäl är inte mobila radionät statiska. Tillståndshavaren 
bör därför ha möjlighet att göra mindre avvikelser från kravet med hänsyn till 
justeringar för att lokalt optimera nätet eller med hänsyn till force majeure, dvs. 
omständigheter utanför tillståndshavarens kontroll. Liksom i nuvarande 
täckningskrav, ska tillståndshavaren även ges fortsatt möjlighet att upprätthålla 
täckningen genom att använda andra frekvensband än 900 MHz-bandet. Detta 
bör främja både teknisk utveckling och ett bra utbud av prisvärda tjänster för 
slutanvändarna. 

Detta beslut avser endast frågan om att förlänga tillståndsvillkoret om 
yttäckning av mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet och inte tillståndsvillkoren 
i övrigt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Bl.a. Svensk telemarknad PTS-ER-2013:20 och PTS-ER-2015:19 samt studie utförd av IT-konsultbolaget 
Evry, juni 2015, http://telekomidag.se/svenskar-anvander-telefonen-som-telefon/  

http://telekomidag.se/svenskar-anvander-telefonen-som-telefon/

	infogaautotextbeslutsmening

