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Stockholm den 27 maj 2016
Ang. PTS remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan till tillstånd att använda
radiosändare i 700 MHz-bandet
Post- och telestyrelsen (”PTS”) har den 15 april 2016 berett HI3G Access AB (”3") tillfälle att
yttra sig över myndighetens förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd
att använda radiosändare i 700 MHz-bandet, fortsättningsvis kallade ”Förslagen”, i ärendet
med dnr 15-6916. 3 har även tidigare tagit del av dokumentet kallat ”PTS bemötande av
konsultationssvar” daterat den 23 mars 2016, fortsättningsvis kallat ”PTS bemötande”. 3 vill
med anledning av Förslagen samt PTS bemötande anföra följande.
3 anser att PTS inte har lyssnat på 3:s och övriga mobiloperatörers synpunkter i nödvändig
utsträckning vid tilldelningen av 700 MHz-bandet. 3 kan konstatera att Förslagen inte
innehåller några förändringar av de principiella frågor som tidigare konsulterats, annat än en
skärpning av de tekniska villkoren (definitionen av ”TV-störning”) till nackdel för framtida
tillståndshavare. Det är i och för sig rimligt att PTS ibland gör en annan bedömning än
marknaden i olika sakfrågor, men eftersom PTS inte ens ändrat eller förtydligat skälen för
sina beslut under processens gång, enligt vad som framkommer i Förslagen och PTS
bemötande, finner 3 anledning att kommentera detta. PTS ovilja att lyssna har varit särskilt
påtaglig avseende bl.a. frågan om spektumtak, vilken har avgörande betydelse för konkurrensen på marknaden. Alla mobiloperatörer utom en, samt ytterligare några remissinstanser, har förespråkat ett ändrat spektrumtak. Trots att mobiloperatörerna förespråkat
2x10 MHz och ifrågasatt grunderna för PTS förslag har varken beslutet eller skälen ändrats
eller förtydligats av PTS. Till och med antaganden som inte delas av andra avdelningar på
PTS1 håller myndigheten fast vid utan närmare överväganden och förklaringar. Detta
resultat ger 3 anledning att starkt ifrågasätta värdet av att delta i PTS konsultationer och
remisser och tvingar 3 att noggrant överväga vilka resurser som är meningsfulla att lägga på
detta vid framtida spektrumtilldelningar.
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Som ett av de främsta skälen till spektrumtaket om 2x20 MHz har PTS antagit att en ny aktör kan vilja träda in
på marknaden. PTS konkurrensavdelning har dock nyligen gjort precis motsatt antagande i samband med
revideringen kalkylmodellen för mobil samtalsterminering, se ”Modellspecifikation för LRIC-modell för
terminering i mobilnät i Sverige, modellversion 2.0”, avsnitt 1.3.1, s. 10.

PTS har vid nu aktuell remiss framförallt efterfrågat synpunkter på de delar som inte tidigare
varit föremål för konsultation eller remiss. 3 har inga ytterligare synpunkter på Förslagen,
utöver de synpunkter som företaget redan tidigare framfört enligt vad som beskrivits ovan.
Undertecknade står till tjänst för det fall PTS har frågor eller önskar diskutera ovanstående
skrivelse vidare.
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