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Remiss angående Post- och telestyrelsens förslag till
begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att
använda radiosändare i 700 MHz-bandet
PTS efterfrågar i en skrivelse den 14 april 2016 synpunkter på PTS överväganden och förslag
inför tilldelning av 700 MHz-bandet. Telia Company (Telia) önskar framföra följande
synpunkter.

Inledning
PTS har till detta samråd i första hand efterfrågat synpunkter på de delar av förslaget som
tillkommit sedan förra remissen. Telia vill dock inledningsvis poängtera betydelsen av en tidig
tilldelning av allt relevant och tillgängligt spektrum i 700-bandet. En tidig tilldelning av 700
MHz-bandet är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att Sverige ska kunna uppnå
regeringens bredbandsmål och säkerställa ett bra bredband till alla delar av Sverige. En bra
och framtidssäker uppkoppling där människor bor, arbetar och rör sig är grunden för att
Sverige ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Täckningskrav - vad som får avräknas behöver förtydligas
I samband med täckningskravet och särskilt kopplat till uppföljningen av detta används
begreppen mast och ny mast utan någon uttrycklig definition. Telia anser att det behöver
förtydligas vad som berättigar till avräkning.
Telia anser det vara rimligt att andra typer av antennbärare jämställs med mast i detta
sammanhang. Det bör då också sakna betydelse om antennbäraren är helt ny eller funnits
tidigare, men då använts för annat ändamål. Inplacering i eller köp av antennbärare bör vara
likvärdigt med nybygge om den inte tidigare använts i de nät som legat till grund för
bestämningen av de prioriterade ytorna (jämför 3.7). Telia uppfattar uttrycket ”vid ett tillfälle”
i 3.10 (angående inplacering) som vid ett tillfälle per site där inplacering sker.

Spektrumtak
Telia vidhåller att det föreslagna spektrumtaket är obefogat. Om ett spektrumtak trots allt
bestäms är det positivt att den tar hänsyn till den befintliga obalansen i spektrum under 1 GHz
och inte förhindrar en utjämning.
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Auktionsformat
Telia lämnade vid föregående remiss förslag på ett alternativt format. Huvudskälet till detta är
att det nuvarande förslaget inte garanterar sammanhängande spektrum för alla vinnare. De
regelpreciseringar som PTS tillfört sedan förra remissen löser inte detta problem fullt ut.
Under vissa förutsättningar kan även den som bjuder på sammanhängande block vinna icke
sammanhängande spektrum eftersom man i SMRA är skyldig att köpa en delmängd av budet
om detta är vad man vinner och en budgivare kan vara förhindrad att flytta sitt bud av
värderingsskäl. I kombination med att ett block (FDD5) har speciella egenskaper kan upplägget
också leda till en större prisskillnad mellan övriga block än vad som motiveras av deras
position inom bandet. Telia anser inte att fördelen med att i SMRA-delen ha fast placerade
block att bjuda på är tillräckligt stor för att garantin för sammanhängande spektrum skall
prioriteras bort. Beträffande nuvarande FDD5 ställer sig Telia fortsatt öppet till om det skall ha
fast placering eller inte.
Begreppet ”gällande högsta bud” används inte helt konsekvent: 5.4.6 och 5.4.9 har
motstridiga upplysningar om konsekvensen av att dras tillbaka. Telia föreslår att definitionen
ändras så att den utgår från att ett gällande högsta bud blir vinnande om inga ytterligare bud
läggs i auktionen. För att täcka in det som beskrivs i 5.4.6 kan det även kompletteras med
begreppet ”erbjuden budnivå” som är den nivå ett nytt bud på blocket skall läggas på. Det är
denna nivå som bör bibehållas även om tidigare gällande högsta bud har dragits tillbaka.
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