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Yttrande med anledning av PTS konsultation avseende 450-470 MHz-bandet 

 

Net 1 disponerar i dag 2 x 5 MHz inom 450 MHz bandet. Kapacitet används i dag uteslutande 

till mobilt bredband. Nätet är väl utbyggt och täcker över 95% av Sveriges yta och 99% av 

befolkningen. För många enskilda, företag och organisationer är Net1:s nät den enda 

möjligheten att kunna utnyttja de möjligheter som tillgång till ett bredband erbjuder.  

Slutsatsen i PTS förstudierapport är att detta frekvensband även i fortsättningen ska 

användas för publikt mobilt bredband. Net 1 delar denna uppfattning till fullo .  

Att dra bort denna möjlighet skulle medföra avsevärda problem för många av våra 

användare.  

För de enskilda som i dag använder Net1:s nät är det i många fall den enda möjligheten att 

få tillgång till de tjänster som de flesta av oss i dag tar för givet och som alla har rätt till i 

form av samhällsomfattande tjänster. Nu har alla i Sverige denna möjlighet. Om 450 MHz-

bandet skulle användas till annat än publikt mobilt bredband kommer många att bli 

avskurna från nätet. Alternativet är en betydande utbyggnad av andra frekvensområden på 

ett sätt som är långt ifrån kommersiellt försvarbart. 

 

Att envar har tillgång till nätet handlar inte, som ofta framförs i debatten, om tillgång till 

media och facebook, vilket i och för sig kan vara nog så viktigt och vars värde absolut inte 

ska underskattas. Ofta handlar det om ännu mer basala behov som kontakter med 

myndigheter och myndighetsinformation som nu digitaliseras i snabb takt, att betala 

räkningar och andra bankärenden, ansöka till olika skolor och universitet, boka vårdbesök 

och så vidare.   
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Att utestänga enskilda från nätet och tillgång till de möjligheter och nödvändigheter som 

detta ger är att föra dem bort från stora delar av samhället eftersom allt fler tjänster flyttas 

över till den digitala världen och alla nya tjänster och möjligheter ofta är nätbaserade. Det 

blir helt enkelt en form av isolering.  De lokala servicekontoren finns inte längre kvar. Så inte 

heller bank- eller postkontor. Allt är överflyttat till nätet. 

 

För företag på orter utanför tätbebyggda områden är tillgång till nätet helt avgörande för 

deras möjligheter att fortsätta göra sina affärer och att utvecklas. Förutsättningen för att det 

ska kunna bli en tillväxt och inte det motsatta i hela landet och inte bara i de mer 

tätbefolkade områdena är tillgången till nätet. Det handlar här inte endast om det som är 

kopplat till själva företagandet som kundkontakter, försäljning, transaktioner osv utan även 

om mer basala funktioner som exempelvis som att uppfylla myndighetskrav som larm och 

annat liknande.  

Att utvecklingen av Internet of Things kräver tillgång till mobilt bredband i hela Sverige är 

givet Vartåt denna utveckling bär är ännu oklart och det är bara fantasin som sätter gränser. 

Kart är dock att det dagligen kommer fram nya tillämpningar som alla i landet bör kunna ta 

del av. 

Andra tillämpningar som går via bredbandet inom 450 MHz-området är exempelvis sådana 

som är knutna till vård och omsorg. Många gamla har sina larm anslutna via Net 1 och för 

dem finns inget annat alternativ. 

 

Nätet används inte bara av enskilda hushåll, företag och organisationer. Många 

samhällsviktiga funktioner baseras på tillgången till bredband på 450 MHz-nätet. Det gäller 

exempelvis reglerteknik och styrning av vattendammar, olika former av larm t.ex. 

trygghetslarm, betalfunktioner, säkerhetslösningar vid skogsarbete, 

kommunikationsmöjligheter för polis och så vidare. Net1:s nät har i många fall täckning där 
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inget annat nät finns och är därtill det mest robusta nätet och därför anpassat för att klara 

dessa tjänster. 

Ytterligare ett skäl till att 450 MHz-bandet ska användas för mobilt bredband är 

marknadssituationen. I Sverige i dag är det ett mycket litet antal aktörer som lagt under sig 

det mesta av tillgängligt frekvensutrymme. De höga spektrumtaken vid kommande 

tilldelningar förstärker denna utveckling. Situationen likar snarare ett oligopol än en 

fungerande marknad. De lite mer udda frekvensbanden ger en möjligheten för mindre 

aktörer att verka och att utveckla nya tjänster. De är dessutom ett värdefullt komplement 

eftersom det handlar om helt separata nät med separat infrastruktur.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras många enskilda, företag och organisationer är 

beroende av att det finns mobila bredbandstjänster via 450 MHz-bandet och de har inget 

annat alternativ. Att lösa deras behov på annat sätt är inte bara onödigt utan dessutom 

oerhört kostsamt.  Om 450 MHz-bandet även i fortsättningen används för publikt mobilt 

bredband tjänar det hela Sverige och kan även i fortsättningen se till att alla får tillgång till 

de tjänster som är förknippade med denna möjlighet. Om 450 MHz-bandet av oklar 

anledning skulle användas till annat ändamål återstår att lösa hur alla de enskilda, 

organisationer och företag, som i dag är helt beroende av detta nät ska få detta behov 

tillfredsställt på annat sätt. 

Net1 stöder PTS förslag att ett frekvensutrymme i form av ett 2*5 MHz-block ska tilldelas 

genom ett urvalsförfarande. 
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