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REMISSVAR TILL PTS PROMEMORIA ”KONSULTATION TILLDELNING AV 700 Mhz-
BANDET”. 
 
IT Norrbotten ägs av Norrbottens 14 kommuner och Norrbottens läns landsting. På 
ägarnas uppdrag samordnar IT Norrbotten den kommunala fiberbaserade 
bredbandsutbyggnaden i Norrbotten. Företaget förvaltar och utvecklar även det 
regionala fiberbaserade höghastighetsnätet samt koordinerar Norrbottens 14 
kommuners stadsnät. 
 
Norrbotten är Sveriges största geografiska län. Vi verkar i de mest glesbefolkade delarna 
i Europa och lämnar våra synpunkter utifrån ett stads- och glesbygdsperspektiv. Den 
kommunala fiberbaserade utbyggnaden har skapat möjligheter för både Telenor och 
Tele2 att genom deras gemensamma bolag Net4Mobility teckna ett ramavtal med IT 
Norrbotten för att få tillgång till en fiberbaserad infrastruktur till sina 
basstationer/master i Norrbotten. 
 
Detta innebär att Norrbotten för första gången i historien nu kommer att ha en 
konkurrentsituation avseende mobiloperatörer, Telia, Telenor och Tele 2. Dessutom får 
både invånare, företag och samhälle tillgång till ett modernare mobilt telefoni och 
bredbandsnät (4G) med en större geografisk täckning. Norrbotten har tidigare haft 
Sveriges sämsta yttäckning (66 procent). 
 
Vi ser med tillförsikt på att ytterligare frekvensområden frigörs för mobila lösningar.  
 
Tillståndens storlek (blockindelning). 
Promemorian föreslår att man avvaktar med tilldelning av SDL-blocken för framtida 
PPDR användning. Vi tillstyrker det förfaringssättet med tanke på den diskussion som 
förs gällande RAKEL och blåljusmyndigheternas behov. Dessutom förs det idag en 
diskussion om ett robust samhällsbredband. Dock måste den frågan utredas ordentligt 
avseende kostnader i förhållande till operatörernas ”ordinarie” mobila 
bredbandslösningar. 
 
Anslutningskostnaderna till det nuvarande Rakel är tämligen höga, vilket innebär att det 
finns ett ekonomiskt motstånd till att ansluta sig till nuvarande Rakel förutom rent 
funktionsbaserade. 
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Täckningsmasternas fördelning över länen 
Vi kan med tillförsikt konstatera att Norrbotten är ett prioriterat geografiskt område 
avseende täckningsmasternas fördelning över länen. Detta är givetvis en viktig faktor 
utifrån ett landsbygdsperspektiv samt introduktionen av telefoni över 4G (VoLTE). 
 
Vi vill dock påpeka att 700 Mhz bandet troligtvis kommer att användas i förhållande till 
yttäckning och landsbygd/glesbygd. I dessa geografiska områden är elkostnaden den 
största kostnaden vid etablering av en basstation.  
 
Utifrån ett sådant perspektiv så borde sakfrågan ”inplacering i annan mast” utredas. Hur 
skulle en ersättningsmodell för konkurrerande operatör se ut för att nyttja 
”huvudoperatörens” mast, så att inte konkurrensen minskar mellan operatörerna 
avseende glesbygd. 
 
Spektrumtak 
PTS föreslår ett spektrumtak på 2x20MHz ska gälla i 700 MHz tilldelningen. Vi föreslår 
att spektrumtaket ska vara 2x10 MHz. Detta skulle mer gynna konkurrensen på 
mobilmarknaden. Ett spektrumtak på 2x20 MHz innebär att en enda operatör ges 
möjlighet att förvärva rätt till mer än 2/3 av bandet, vilket skulle direkt vara skadligt för 
konkurrensen. Detta med tanke på att vi i Norrbotten nu äntligen fått en konkurrens 
med tre stycken operatörer. 
 
Tilldelningsförfarande 
Vi vill här varna för att om minimi budet sätts för högt så kan det finnas risk för att 
marknaden inte intresserar sig för utbyggnad på landsbygd/glesbygd.  
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