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Post- och telestyrelsen 

Att: Anna Beckius 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

700MHzbandet@pts.se 

 

Yttrande över konsultation avseende tilldelning av 700 MHz-
bandet 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat de förslag på villkor för tilldelningen av 700 MHz-

bandet, med diarienummer 15-6916, som remitterades av Post- och telestyrelsen (”PTS”) den 

21 december 2015 (”Förslaget”). Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

1.1. PTS:s förslag på tidsplan 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag på tidsplan. 

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 
 

 Störningarna från norska och danska marknätsändningar kommer att 

allvarligt försämra förutsättningarna för att bygga täckning för mobila 

tjänster i 700 MHz-bandet i Sverige under perioden 2017-2021. På grund 

av dessa tekniska begräsningar kommer någon täckning i 700 MHz-

bandet inte att kunna uppnås över huvud taget i stora delar av landet före 

2020-2021. 

 

 Tele2 förväntar sig att utbudet såväl som penetrationen av 700 MHz-

anpassade 4G-terminaler kommer att vara tillräckligt för att kommersiellt 

motivera en storskalig användning av 700 MHz-bandet för 4G-tjänster 

först 2020-2021. 

 

 Enligt Tele2 kommer således 700 MHz-bandet – av såväl tekniska som 

kommersiella skäl – i praktiken att kunna börja utnyttjas i större skala först 

2020-2021. Den av PTS föreslagna tidsplanen för uppfyllelsen av 

täckningskravet visar att PTS fullt ut delar denna bedömning. 

 

 Tele2 bedömer därtill att 700 MHz-bandet i huvudsak kommer att 

användas för 5G. Detta dels eftersom standarden för 5G-tekniken 

förväntas bli klar samtidigt som 700 MHz-bandet blir praktiskt användbart, 

dels på grund av de hastighets- och kvalitetsförbättringar som 5G-

tekniken förväntas innebära i jämförelse med 4G-tekniken, dels givet att 

flera av de applikationer som sannolikt kommer att tillhandahållas i 5G-

näten förväntas ställa krav på nationell täckning. Att 700 MHz-bandet är 

väl lämpat för 5G uppmärksammas också av EU-kommissionen.  
 

 Eftersom 700 MHz-bandet bedöms bli ett 5G-band kan det inte uteslutas 

att tidpunkten för då det vore tekniskt och kommersiellt motiverat att i 

större skala använda 700 MHz-bandet förskjuts ytterligare något år. 
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 PTS:s förslag på tidsplan skulle ge upphov till ineffektiva investeringar. 

Detta då den av PTS valda tidpunkten för 700 MHz-auktionen skulle leda 

till att täcknings- och kapacitetsutbyggnad i redan tilldelade band, som till 

skillnad från utbyggnad i 700 MHz-bandet vore tekniskt och kommersiellt 

möjligt att motivera under perioden 2017-2021, skulle reduceras eller helt 

utebli utan att motsvarande täcknings- och kapacitetsutbyggnad skulle ske 

i 700 MHz-bandet. 

 

 Förslaget kan därmed förväntas innebära totalt sett mindre täcknings- och 

kapacitetsutbyggnad i Sverige i jämförelse med om 700 MHz-bandet 

skulle tilldelas vid ett senare tillfälle. Den av PTS föreslagna tidpunkten för 

700 MHz-auktionen skulle således innebära att målet med 700 MHz-

tilldelningen, som satts upp av både regeringen och PTS:s styrelse, inte 

skulle nås.    

 

 Tele2 föreslår att auktionsstarten skjuts upp till 1 december 2019. 

 

1.2. PTS:s förslag på spektrumtak 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag på att ett spektrumtak på 2x20 MHz ska gälla i 700 

MHz-auktionen.  

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 

 

 PTS:s argument för det föreslagna spektrumtaket är undermåliga. Enligt 

Tele2 är det anmärkningsvärt att PTS i en för konkurrens- och marknads-

utvecklingen så avgörande fråga tillhandahåller ett så tunt och vagt 

beslutsunderlag.  
 

 Enligt Tele2 skulle målet om ökad täckning bäst uppnås genom kombi-

nationen av täckningskrav och åtgärder som bäst främjar konkurrensen. 

PTS:s förslag, som baseras på den felaktiga premissen att det finns ett 

motsatsförhållande mellan täckningsutbyggnad och konkurrensfrämjande 

åtgärder, kan därför förväntas leda till att målet med 700 MHz-

tilldelningen, som satts upp av både regeringen och PTS:s styrelse, inte 

skulle nås. 
 

 Tele2 bedömer därtill att 700 MHz-bandet i huvudsak kommer att 

användas för 5G. PTS:s förslag på spektrumtak skulle därför med största 

sannolikhet leda till att det från år 2020 endast skulle finnas två svenska 

operatörer med förutsättningar att bygga 5G-nät med nationell täckning. 

En av dessa operatörer skulle med största sannolikhet inneha två 

tredjedelar av frekvenserna i 700 MHz-bandet, och skulle därmed ha ett 

ointagligt försprång i tillhandahållandet av 5G-baserade mobiltjänster. 

Förslaget skulle således leda till att konkurrensen på den svenska 

mobilmarknaden avsevärt försämrades. 

 

 Enligt Tele2 är Förslaget oförenligt med lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (”LEK”), med förordning (2007:951) med instruktion för 
PTS (”PTS-instruktionen”), med Europaparlamentets och Rådets beslut nr 
243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program 
för radiospektrumpolitik (”Radiospektrumprogrammet”) såväl som med 
PTS:s spektrumstrategi (”Spektrumstrategin”).  

 

 Tele2 föreslår att ett spektrumtak på 2x10 MHz ska gälla i 700 MHz-auktionen.   
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1.3. PTS:s förslag på täckningskrav i den del som rör utgångspunkten för analys av 

befintlig täckning 

 Tele2 avstyrker PTS:s antagande att de mastplatser som idag bidrar till yttäckning 

för tal vid tidpunkten för auktionen kommer att vara utrustade med 4G genom 

mobiloperatörernas pågående uppgradering.  

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 

 

 PTS presenterar igen grund för antagandet över huvud taget.  

 

 Tele2 bedömer att ett flertal mastplatser som idag endast är utrustade 

med 3G-teknik även framgent kommer att vara utrustade endast med 3G-

teknik. 
 

 PTS:s felaktiga antagande skulle leda till att en totalt sett mindre yta skulle 

kunna täckas inom ramen för uppfyllelsen av täckningskravet.  

  

 Tele2 föreslår att utgångspunkten för identifieringen av täckningsluckor ska vara 

den mobiltäckning som senast före auktionstillfället rapporteras in till PTS av 

mobiloperatörerna inom ramen för PTS:s årliga kartläggning av tillgången till 

mobila kommunikationsnät.  

 

1.4. PTS:s förslag på täckningskrav i den del som rör tidsplanen för uppfyllelse av 

täckningskravet 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag på tidsplan för uppfyllelsen av täckningskravet.  

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 
 

 Tele2 bedömer att 700 MHz-bandet – av såväl tekniska som kommersiella 
skäl – i praktiken kommer att kunna börja utnyttjas i större skala först 
2020-2021. Tele2 gör också bedömningen att 700 MHz-bandet kommer 
att bli ett 5G-band. Därmed kan det inte uteslutas att tidpunkten för då det 
vore tekniskt och kommersiellt motiverat att i större skala använda 700 
MHz-bandet förskjuts ytterligare något år. 

 

 Eftersom det kommer att saknas förutsättningar för ett kommersiellt och 

tekniskt rationellt utnyttjande av 700 MHz-bandet före 2021, vore det 

oproportionerligt att ålägga den part som förvärvar nyttjanderätten till 

täckningsbandet att inleda utbyggnad i 700 MHz-bandet dessförinnan. 
 

 Tele2 föreslår att tidsplanen för uppfyllelsen av täckningskravet flyttas framåt 

minst ett år, sådant att till exempel 25 procent av beloppet för prioriterade ytor ska 

vara uppfyllt tidigast den 31 december 2021.   

 

1.5. Övrigt 

 Förutom synpunkter och förslag som följer på vad Tele2 anför i punkterna 1.1–1.4 

har Tele2 inget att erinra om övriga delar av Förslaget. 

 

2. Detaljerade synpunkter och förslag 
 
2.1. PTS:s förslag på tidsplan 

I Förslaget redogör PTS för den preliminära tidsplanen för tilldelningen av 700 MHz-

bandet, och anför däri bland annat att auktionsstarten är satt till den 1 december 

2016. 
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Enligt Tele2 är den av PTS valda tidpunkten för tilldelningen av 700 MHz-bandet 

olämplig. Detta då den föreslagna tidpunkten med stor sannolikhet kommer att få till 

följd att den totala täcknings- och kapacitetsutbyggnaden i samtliga band som 

tilldelats för mobila tjänster kommer att vara mindre jämfört med om 700 MHz-bandet 

skulle tilldelas vid ett senare tillfälle. 

 

Anledningarna till detta är framför allt tre. 

 

För det första kommer, vilket Tele2 framförde redan i bolagets första yttrande över 

tilldelningen av frekvenserna i 700 MHz-bandet, användningen av 700 MHz-bandet 

för mobila tjänster att försvåras avsevärt av de marknätsändningar som sedan länge 

bedrivs i Norge och Danmark och som kommer att fortsätta att bedrivas till och med 

2021 respektive 2020.  

 

Att Norge och Danmark kommer att fortsätta att använda 700 MHz-bandet till 

marksänd tv innebär inte bara att Sveriges föreslagna, nya användning av 700 MHz-

bandet för mobila tjänster kommer att behöva anpassas för att undvika störningar på 

Norges och Danmarks marknätsändningar, utan också att norska och danska 

marknätsändningar negativt kommer att påverka radiomiljön i det svenska 700 MHz-

bandet.  

 

Eftersom Norge och Danmark kvarstår vid en befintlig användning av 700 MHz-

bandet som sker i enlighet med GE06-avtalet, saknar Sverige formella rättigheter att i 

koordineringsavtal kräva anpassning av norska och danska marknätsändningar för att 

undvika störningar på nya svenska mobila tjänster i 700 MHz-bandet, medan Norge 

och Danmark har formella rättigheter att i koordineringsavtal kräva anpassning av 

svenska mobila tjänster för att undvika störningar på befintliga norska och danska 

marknätsändningar i 700 MHz-bandet. Att störningarna från norska och danska 

marknätsändningar på svenska mobiltjänster i 700 MHz-bandet ska kunna reduceras 

som ett resultat av koordineringsförhandlingar kan därmed inte förväntas. 

 

Konkret kommer störningarna från norska och danska marknätsändningar att 

innebära mycket ogynnsamma förutsättningar för att bygga täckning för mobila 

tjänster i 700 MHz-bandet i Sverige mellan år 2017 och 2021. Såsom visas i den av 

konsultföretaget Progira framtagna störningsanalysen, kan störningarna från norska 

och danska marknätsignaler förväntas leda till att någon täckning i 700 MHz-bandet 

inte kommer att kunna uppnås över huvud taget i stora delar av Sverige under 

perioden 2017-2021. 

 

Progiras störningsanalys (se nedan)1 visar de områden i vilka 700 MHz-basstationers 

mottagning (upplänk) kommer att störas av marknätsändningar från Norge och 

Danmark. I praktiken kommer de drabbade basstationernas täckningsområden i 700 

MHz-bandet att i olika grad minska till följd av det brus som marknätsändningarna 

från Norge och Danmark kommer att ge upphov till i radiomiljön.  

 

Progiras beräkningar visar att i områden som markeras med grön färg kan 

basstationer som använder 700 MHz-bandet till följd av störningarna förväntas ha 

sämre täckning än vad samma basstationer idag har i 800 MHz-bandet.  

 

                                                      
1 I beräkningarna har sändardata från ITU använts och analysen bygger på tv-sändare som använder 

kanal 50-53 och som överlappar LTE UL 703-733 MHz, det vill säga samtliga sex planerade FDD-
upplänkblock. 
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I områden som markeras med gul och röd färg kan basstationer som använder 700 

MHz-bandet till följd av störningarna förväntas ha sämre täckning än de basstationer 

som befinner sig i gröna områden. I områden som markeras med lila färg kan bas-

stationer som använder 700 MHz-bandet till följd av störningarna inte förväntas ge 

någon täckning över huvud taget.  

 

Enligt Progiras beräkningar är det endast längst den mellersta och norra Östersjö-

kusten som mobila tjänster i 700 MHz-bandet skulle kunna tillhandahållas i en 

störningsfri radiomiljö under perioden 2017-2021. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För det andra bedömer Tele2 att utbudet såväl som penetrationen av 700 MHz-

anpassade 4G-terminaler kommer att vara tillräckligt för att kommersiellt motivera en 

storskalig användning av 700 MHz-bandet för 4G-tjänster först år 2020-2021. Idag 

finns inte någon standard för 4G i 700 MHz-bandet i 3GPP, och ett införande 

förväntas ske tidigast under våren 2016. För att de stora terminaltillverkarna ska anse 

det motiverat att allokera resurser för att sätta ett brett utbud av 700 MHz-anpassade 

4G-terminaler på de europeiska marknaderna måste tillräckligt många EU-länder 

antingen ha allokerat eller i närtid planera att allokera 700 MHz-bandet för mobila 

tjänster. Mot bakgrund av det förslag på spektrumbeslut avseende frekvensområdet 

470-790 MHz, som EU-kommissionen presenterade den 2 februari 2016 och i vilket 

det föreslås att 700 MHz-bandet ska vara allokerat till mobila tjänster i samtliga EU-

medlemsstater senast 30 juni 20202, kan det antas att utbudet på 700 MHz-

anpassade 4G-terminaler kommer att vara tillräckligt stort och brett inom EU tidigast 

från 2019. För att en storskalig användning av 700 MHz-bandet för 4G-tjänster ska 

vara kommersiellt motiverad i Sverige måste sedan penetrationen bland svenska 

användare nå en kritisk massa. Enligt Tele2 är det rimligt att förvänta sig att detta 

skulle kunna ske 2020-2021. 

 

Givet det ovanstående drar Tele2 slutsatsen att 700 MHz-bandet – av såväl tekniska 

som kommersiella skäl – i praktiken kommer att kunna börja utnyttjas i större skala 

först 2020-2021. 

 

                                                      
2 European Commission, Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the 

use of the 470-790 MHz frequency band in the Union, COM(2016) 43 final, 2016. 
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Härvidlag måste det uppmärksammas att PTS – i Förslaget – visar att myndigheten 

delar denna bedömning.  

 

Av den av PTS föreslagna tidsplanen för uppfyllelsen av täckningskravet följer dels att 

PTS förväntar sig att den mobiloperatör som förvärvar nyttjanderätten till täcknings-

blocket ska kunna anlägga en fjärdedel av nätet per år3, dels att PTS förväntar sig att 

utbyggnaden påbörjas tidigast vid utgången av 2019, dels att PTS förväntar sig att 

hälften av utbyggnaden ska vara klar först vid 2021 års utgång.  

 

Med utgångspunkt i antagandet att PTS önskar se positiva resultat av tilldelningen av 

700 MHz-bandet i form av ökad täckning så fort som det över huvud taget är möjligt, 

kan någon annan slutsats än att PTS fullt ut delar Tele2:s uppfattning att 700 MHz-

bandet i praktiken kommer att kunna börja utnyttjas i större skala först 2020-2021 inte 

dras. Redan av denna anledning kan den av PTS valda tidpunkten för tilldelningen av 

700 MHz-bandet såväl som startpunkten för tillståndens giltighetstid konstateras vara 

olämplig. 

 

För det tredje innebär bedömningen att 700 MHz-bandet i praktiken kommer att vara 

nationellt användbart först 2020-2021, att startpunkten för ett tekniskt och kommer-

siellt motiverat utnyttjande av 700 MHz-bandet kommer att sammanfalla med tid-

punkten för färdigställandet av standarden för 5G, som förväntas ske under 2020. De 

operatörer som innehar nyttjanderätt till spektrum i 700 MHz-bandet kommer således 

efter 2020 att ha möjlighet att använda 700 MHz-bandet till att tillhandahålla mobila 

tjänster som bygger på 5G-teknik. 

 

Mot bakgrund dels av de hastighets- och kvalitetsförbättringar som 5G-tekniken 

förväntas innebära i jämförelse med 4G-tekniken, dels av faktumet att flera av de 

applikationer som bedöms komma att tillhandahållas i 5G-näten kommer att ställa 

krav på nationell täckning4, bör 700 MHz-bandet enligt Tele2 förväntas bli ett 5G-

band. Att 700 MHz-bandet är väl lämpat för 5G uppmärksammas också av EU-

kommissionen i förslaget på spektrumbeslut avseende frekvensområdet 470-790 

MHz.5 

 

Härvidlag bör det därtill noteras att det främsta politiska målet med 700 MHz-

tilldelningen, det vill säga ökad täckning, också pekar på att 700 MHz-bandet borde 

bli ett 5G-band. Den enkla anledningen till detta är att det på marknaden råder 

samstämmighet i bedömningen att 700 MHz-bandet – för det fall det skulle användas 

för 4G-teknik – inte skulle bli ett täckningsband utan ett renodlat kapacitetsband. Stor 

4G-täckning kommer inom kort ha uppnåtts med utbyggnad i befintliga band, varför 

700 MHz-bandet – utifrån ett 4G-perspektiv – torde komma att användas för att öka 

kapaciteten på de platser där kapacitetsbehoven är som störst, till exempel i stor-

städer. Om 700 MHz-bandet däremot skulle användas för utbyggnad av 5G-nät skulle 

700 MHz-bandet fylla den funktion som den politiska målsättningen förutsätter, 

nämligen att 700 MHz-bandet ska vara ett täckningsband.  

 

                                                      
3 Avseende de delar av nätet som anläggs i syfte att uppfylla täckningskravet och räknat på investerat 

belopp. 
4 I flera sammanhang har det framförts att 5G-tekniken framför allt kommer att användas för 

kapacitetsförstärkning i höga band. Tele2 bedömer emellertid att 5G-tekniken kommer att kräva såväl 
höga som låga band eftersom många av de tilltänkta applikationerna i 5G-näten, såsom e-hälsa- och 
M2M-/IoT-tjänster, kräver stor täckning och därmed tillträde till låga frekvensband.    
5 European Commission, Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the 

use of the 470-790 MHz frequency band in the Union, COM(2016) 43 final, 2016. 
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Eftersom 700 MHz-bandet bedöms bli ett 5G-band kan det inte uteslutas att 

tidpunkten för då det vore tekniskt och kommersiellt motiverat att i större skala 

använda 700 MHz-bandet förskjuts ytterligare något år. 

 

Med utgångspunkt i det ovanstående kan det konstateras att den av PTS valda 

tidpunkten för 700 MHz-auktionen skulle innebära att vinnande budgivare i 700 MHz-

auktionen skulle erlägga mycket betydande belopp för att erhålla nyttjanderätt till 

tillgångar som de tidigast fyra år efter auktionstillfället skulle kunna börja nyttja. 

Beloppen skulle dessutom allokeras från täcknings- och kapacitetsutbyggnad i redan 

tilldelade band, som till skillnad från utbyggnad i 700 MHz-bandet vore tekniskt och 

kommersiellt möjligt att motivera under perioden 2017-2021. Annorlunda uttryckt 

skulle den av PTS valda tidpunkten för 700 MHz-auktionen leda till att täcknings- och 

kapacitetsutbyggnad i redan tilldelade band skulle reduceras eller helt utebli utan att 

motsvarande täcknings- och kapacitetsutbyggnad skulle ske i 700 MHz-bandet.  

 

Förslaget måste därför antas leda till en totalt sett mindre täcknings- och 

kapacitetsutbyggnad i jämförelse med om 700 MHz-bandet skulle tilldelas vid ett 

senare tillfälle. Den av PTS föreslagna tidpunkten för 700 MHz-auktionen skulle 

således innebära att målet med 700 MHz-tilldelningen, som satts upp av både 

regeringen och PTS:s styrelse, inte skulle nås.    

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 PTS:s förslag på tidsplan, och föreslår att 

auktionsstarten skjuts upp till 1 december 2019.                   

 

2.2. PTS:s förslag på spektrumtak 

I Förslaget anför PTS att myndigheten ”har utgått” från ett antal frågeställningar när 

eventuella konkurrensrelaterade åtgärder i samband med 700 MHz-tilldelningen har 

analyserats. Utan att närmare redogöra för analysen av de uppräknade fråge-

ställningarna drar PTS slutsatsen att ett spektrumtak på 2x20 MHz bör väljas på 

grund av tre anledningar: 

 

i. Kommunikationsmarknaden är enligt PTS föränderlig, och det är svårt att i 

dagsläget förutse vilka tillämpningar som spektrum i 700 MHz-bandet kan 

komma att användas till. Av den anledningen menar PTS det är svårt att idag 

fastställa en ”lämplig marknadsuppdelning i bandet”, och att detta talar för ett 

högt spektrumtak. 

 

ii. PTS menar att ett högt spektrumtak är ”önskvärt för att främja en fungerande 

prisbildning i auktionen.” 

 

iii. Enligt PTS är det möjligt att en helt ny aktör skulle vilja träda in på den 

svenska mobilmarknaden, och att en sådan ny aktörs möjligheter att förvärva 

en förhållandevis stor mängd spektrum i 700 MHz-bandet inte får ”skäras av”. 

 

Tele2 konstaterar att PTS:s sätt att motivera förslaget på ett spektrumtak på 2x20 

MHz är undermåligt. 

 

För det första är det anmärkningsvärt att PTS inte redogör för sin analys av de 

frågeställningar som räknas upp som relevanta för PTS:s val av spektrumtak. 

Frågorna som PTS ställer i Förslaget lämnas helt enkelt obesvarade.  

 

 

 



Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 94 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
 

04-02-2016, FINAL 
 

 

 

  8/14 
 

Att PTS först ger uttryck för att i valet av spektrumtak ha tagit flera relevanta 

förhållanden i beaktande för att sedan lämna dessa förhållanden därhän och istället 

basera sitt beslut på helt andra grunder ger inte intrycket av en stringent analys-

process. Enligt Tele2 är det anmärkningsvärt att PTS i en för konkurrens- och 

marknadsutvecklingen så avgörande fråga som valet av spektrumtak tillhandahåller 

ett så tunt och vagt beslutsunderlag. 

 

För det andra konstaterar Tele2 att de argument som PTS använder för att motivera 

förslaget på spektrumtak på goda grunder kan bestridas. 

 

PTS:s första argument – att det i dagsläget är svårt att förutse vilka tillämpningar som 

spektrum i 700 MHz-bandet kan komma att användas till – skulle minst lika gärna 

kunna motivera ett lägre spektrumtak. Om det idag vore okänt till vad 700 MHz-

bandet skulle användas (även om det enligt Tele2 är högst sannolikt att 700 MHz-

bandet blir ett 5G-band), skulle det finnas en uppenbar risk för att attraktiva 

applikationer för 700 MHz-bandet skulle utvecklas under perioden från det att 700 

MHz-auktionen genomfördes till det att 700 MHz-bandet blev praktiskt användbart. En 

mobiloperatör som i 700 MHz-auktionen skulle förvärva en majoritet av frekvenserna 

skulle då de attraktiva applikationerna blev tillgängliga på marknaden ha ett stort 

försprång gentemot de konkurrenter som skulle förvärva lite spektrum eller inget 

spektrum alls i 700 MHz-bandet. Detta skulle med stor sannolikhet påverka 

konkurrenssituationen negativt. Eventuell osäkerhet i fråga om 700 MHz-bandets 

tillämpningsområde talar således enligt Tele2 för ett lågt spektrumtak, inte för ett 

högt. 

 

PTS:s andra argument – att ett högt spektrumtak skulle främja en fungerande 

prisbildning i auktionen – är utan ytterligare förklaring från PTS svårt att förstå. Om 

antagandet görs att PTS med ”fungerande prisbildning” avser ”höga priser” blir 

däremot PTS:s andra argument förståeligt. Att ett högt spektrumtak kan förväntas 

leda till större auktionslikvider är dessutom enligt Tele2 korrekt. Däremot finns det 

inget i PTS:s styrande regelverk som anger att PTS, vid valet av spektrumtak, ska ha 

som målsättning att priserna på tillstånd ska bli så höga som möjligt. Enligt Tele2 är 

således PTS:s andra argument inte relevant. 

 

PTS:s tredje argument – att ett högt spektrumtak skulle förenkla inträdet på den 

svenska mobilmarknaden – motsägs av PTS:s andra argument och går stick i stäv 

med ett stort antal konkurrensfrämjande beslut som PTS fattat sedan 2003. Som 

noteras ovan kan PTS:s andra argument inte förstås på annat sätt än att PTS 

förväntar sig att ett högt spektrumtak kommer att leda till stora auktionslikvider. 

Denna förväntan delas av Tele2. Höga priser på tillgångar som är nödvändiga för att 

kunna bedriva en effektiv verksamhet på en marknad innebär att priset på inträde på 

samma marknad är högt, vilket är att likställa med stora inträdeshinder. I samtliga s.k. 

SMP-beslut som PTS har fattat sedan 2003 anses stora inträdeshinder hämma eller 

helt hindra nytillkomna marknadsaktörers tillträde till en marknad.  

 

Enligt Tele2 finns det således inget som stödjer PTS:s argument att ett högt 

spektrumtak, som av PTS förväntas leda till stora auktionslikvider och därmed till 

stora inträdeshinder, skulle förenkla inträdet på den svenska mobilmarknaden för en 

ny aktör. Ett högt spektrumtak skulle snarare, såsom följer av en lång rad av PTS:s 

SMP-beslut, försvåra inträdet på den svenska mobilmarknaden för en ny aktör. 
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För det tredje uppmärksammar Tele2 att den för PTS:s val av spektrumtak mest 

relevanta frågan varken ställs eller besvaras i Förslaget. Härvidlag påminner Tele2 

om att PTS – enligt de lagar, regler och policydokument som styr PTS:s verksamhet – 

ska främja konkurrensen vid tilldelningen av spektrum.  

 

Enligt LEK:s portalparagraf 1 kap 1 § ska syftet med lagen – att enskilda och 

myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer – 

uppnås främst genom att konkurrensen (och den internationella harmoniseringen på 

området) främjas. Detsamma följer av PTS-instruktionen, där det i 4 § 5 p. fram-

kommer att PTS ska ”främja en effektiv konkurrens” och i 11 § att PTS ska ”främja att 

(…) marknaden för elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett 

konkurrensperspektiv”.  

 

Liknande krav ställs i Radiospektrumprogrammet, som är bindande för EU:s 

medlemsstater och i linje med vilket PTS:s beslut i spektrumfrågor ska fattas.6 Ett av 

de prioriterade målen med den gemensamma radiospektrumpolitiken är enligt artikel 

3.i att ”underhålla och vidareutveckla en effektiv konkurrens, i synnerhet inom 

elektroniska kommunikationstjänster, genom att med hjälp av förhandsåtgärder eller 

efterhandskorrigeringar försöka undvika en överdriven ackumulering av rätter att 

använda radiofrekvenser hos vissa företag, vilket medför en avsevärd snedvridning 

av konkurrensen.” Enligt artikel 5 ska medlemstaterna ”främja en effektiv konkurrens 

och undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden för elektroniska 

kommunikationstjänster i enlighet med direktiven 2002/20/EG och 2002/21/EG”, ”ta 

hänsyn till konkurrensfrågor när de beviljar användare av privata elektroniska 

kommunikationsnät rätter att använda spektrum” och ”säkerställa att tillstånds- och 

urvalsförfaranden för elektroniska kommunikationstjänster främjar en effektiv 

konkurrens till förmån för medborgare, konsumenter och företag i unionen.”  

 

I linje med nyss nämnda regler anges det i Spektrumstrategin att visionen för PTS:s 

spektrumförvaltning – som är att samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige ska 

maximeras – innebär att radiospektrum ska förvaltas och tilldelas på ett sätt som ska 

främja konkurrens vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster.7 Av 

Spektrumstrategin följer också att PTS vid urvalsförfaranden ska prioritera att bevara 

eller förbättra konkurrensen.8 

 

Mot bakgrund av ovanstående, för PTS bindande regler åligger det PTS att ställa och 

besvara följande fråga i analysen av eventuella konkurrensrelaterade åtgärder i 

samband med 700 MHz-tilldelningen: 

 

Med vilken åtgärd i 700 MHz-auktionen skulle PTS bäst främja konkurrensen? 

                         

Ett stringent sätt att söka besvara ovanstående fråga skulle kunna se ut på följande 

sätt: 

 

I ett första steg skulle det avgöras om en exkludering eller inkludering av ett 

spektrumtak i 700 MHz-auktionen bäst skulle främja konkurrensen.  

 

 

 

                                                      
6 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 15, 2014.   
7 Ibid., s. 19. 
8 Ibid., s. 46. 
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Härvidlag skulle det konstateras att det utan något spektrumtak skulle bli möjligt för 

en aktör att förvärva nyttjanderätten till allt FDD-spektrum i 700 MHz-bandet. Att en 

aktör ensamt skulle kunna få tillgång till en synnerligen eftertraktad insatsvara på en 

konkurrensutsatt marknad skulle, om så blev fallet, potentiellt kunna leda till ökad 

konsumentnytta om aktören i fråga använde spektruminnehavet i 700 MHz-bandet för 

att exempelvis pressa sina priser och/eller erbjuda nya attraktiva tjänster. Samtidigt 

skulle det finnas en överhängande risk för att aktören i fråga skulle bli överlägsen – 

tack vare sitt exklusiva och dominerande innehav av allt FDD-spektrum i 700 MHz-

bandet – och att den därigenom skulle kunna agera oberoende av sina konkurrenter 

och kunder. Utan något spektrumtak alls i 700 MHz-auktionen skulle det således 

skapas en mycket stor risk för att konkurrensen över tid skulle försämras. 

 

Med ett spektrumtak skulle det bli möjligt för flera aktörer att förvärva nyttjanderätter 

till FDD-spektrum i 700 MHz-bandet. Att flera aktörer skulle kunna få tillgång till en 

synnerligen eftertraktad insatsvara på en konkurrensutsatt marknad skulle, om så 

blev fallet, sannolikt leda till ökad konsumentnytta genom att aktörerna i fråga 

använde spektruminnehaven i 700 MHz-bandet till att exempelvis pressa sina priser 

och/eller erbjuda nya attraktiva tjänster. Samtidigt skulle risken för att någon av 

aktörerna över tid skulle bli överlägsen – tack vare sitt innehav av spektrum i 700 

MHz-bandet – och att den därigenom skulle kunna agera oberoende av sina 

konkurrenter och kunder, vara begränsad. Detta eftersom ingen av aktörerna skulle 

vara ensam om sitt innehav av radiospektrum i 700 MHz-bandet. Med ett spektrumtak 

i 700 MHz-auktionen skulle det finnas en risk för att konkurrensen över tid skulle 

försämras, men risken skulle således vara begränsad. 

 

Resultatet av analysens första steg torde därmed bli att en 700 MHz-auktion som 

inkluderade ett spektrumtak bättre skulle främja konkurrensen än en 700 MHz-auktion 

som inte inkluderade ett spektrumtak. 

 

I ett andra steg skulle det avgöras vilken nivå på spektrumtak som i 700 MHz-

auktionen bäst skulle främja konkurrensen. Utgångspunkten skulle kunna vara de två 

nivåer på spektrumtak som har diskuterats i samband med såväl 700 MHz- som 800 

MHz-auktionen, det vill säga 2x20 MHz och 2x10 MHz. 

 

Härvidlag skulle det konstateras att det med ett spektrumtak på 2x20 MHz skulle bli 

möjligt för minst två aktörer att förvärva nyttjanderätter till FDD-spektrum i 700 MHz-

bandet. Att två aktörer skulle kunna få tillgång till en synnerligen eftertraktad insats-

vara på en konkurrensutsatt marknad skulle, om så blev fallet, potentiellt kunna leda 

till ökad konsumentnytta om aktörerna i fråga använde spektruminnehaven i 700 

MHz-bandet för att exempelvis pressa sina priser och/eller erbjuda nya attraktiva 

tjänster. Samtidigt skulle det finnas en stor risk för att en aktör som förvärvade 2x20 

MHz över tid skulle bli överlägsen – tack vare sitt dominerande innehav av FDD-

spektrum i 700 MHz-bandet – och att den därigenom skulle kunna agera oberoende 

av sina konkurrenter och kunder. Med ett spektrumtak på 2x20 MHz i 700 MHz-

auktionen skulle det således skapas en uppenbar risk för att konkurrensen över tid 

skulle försämras. 

 

Med ett spektrumtak på 2x10 MHz skulle det bli möjligt för minst tre aktörer att 

förvärva nyttjanderätter till FDD-spektrum i 700 MHz-bandet. Att tre aktörer skulle 

kunna få tillgång till en synnerligen eftertraktad insatsvara på en konkurrensutsatt 

marknad skulle, om så blev fallet, högst sannolikt leda till ökad konsumentnytta 

genom att aktörerna i fråga använde spektruminnehaven i 700 MHz-bandet till att 

exempelvis pressa sina priser och/eller erbjuda nya attraktiva tjänster.  
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Samtidigt skulle risken för att någon av aktörerna över tid skulle bli överlägsen – tack 

vare sitt innehav av spektrum i 700 MHz-bandet – och att den därigenom skulle 

kunna agera oberoende av sina konkurrenter och kunder, att vara obefintlig. Detta 

eftersom ingen av aktörernas innehav av radiospektrum i 700 MHz-bandet skulle vara 

dominerande. Med ett spektrumtak om 2x10 MHz i 700 MHz-auktionen skulle risken 

för att konkurrensen över tid skulle försämras således minimeras. 

 

Resultatet av analysens andra steg torde därmed bli att en 700 MHz-auktion som 

inkluderade ett spektrumtak på 2x10 MHz bättre skulle främja konkurrensen än en 

700 MHz-auktion som inkluderade ett spektrumtak på 2x20 MHz. 

 

Tele2 konstaterar här att PTS inte har utrett på ett erforderligt sätt hur konkurrensen 

bäst ska främjas i samband med 700 MHz-auktionen. Än mindre har PTS visat att det 

föreslagna spektrumtaket – 2x20 MHz – är den åtgärd som bäst främjar 

konkurrensen. Tele2:s analys visar snarare att det av PTS föreslagna spektrumtaket 

skulle skapa en uppenbar risk för att konkurrensen på den svenska mobilmarknaden 

över tid skulle försämras. Förslaget måste redan av dessa anledningar konstateras 

vara oförenligt med både LEK, PTS-instruktionen, Radiospektrumprogrammet och 

Spektrumstrategin. 

 

Härvidlag bör också det styrelsebeslut avseende konkurrensfrämjande åtgärder i 700 

MHz-tilldelningen som PTS ofta hänvisar till kommenteras. I Förslagets inledande 

kapitel uppmärksammar PTS att PTS:s styrelse har beslutat om inriktningen för 

tilldelningen, och att denna inriktning bland annat innebär att ”utifrån dagens 

konkurrenssituation ska täckning prioriteras framför konkurrensförbättrande åtgärder.” 

I Förslaget förklaras inte närmare vad PTS:s styrelse avser med denna inriktning. En 

genomgång av det relevanta styrelseprotokollet9 och det vid det relevanta styrelse-

mötet tillhandahållna beslutsunderlaget10 ger inte heller någon vägledning i vad 

styrelsen menar med formuleringen. Redan det faktum att PTS:s val av spektrumtak 

tar sin utgångspunkt i ett styrelsebeslut som varken PTS:s styrelse eller PTS i klartext 

kan förklara innebörden av är enligt Tele2 anmärkningsvärt. 

 

I dialog med PTS har det dock framkommit att PTS gör bedömningen att större 

täcknings- och kapacitetsutbyggnad kommer att ske om en operatör förvärvar rätt till 

en betydande del av spektrumet i 700 MHz-bandet. På vilka grunder PTS gör denna 

bedömning har emellertid inte klargjorts. 

 

Tele2 noterar i detta sammanhang att även PTS:s styrelse har att följa de lagar, 

regler och policydokument som styr PTS:s verksamhet. Dessa lagar, regler och 

policydokument anger tydligt att PTS ska främja konkurrensen vid tilldelning av 

spektrum. Någon annan slutsats än att det nämnda styrelsebeslutet, i den del som 

anger att täckning ska prioriteras framför konkurresförbättrande åtgärder, är oförenligt 

med både LEK, PTS-instruktionen, Radiospektrumprogrammet och Spektrum-

strategin kan därför inte dras. 

 

I tillägg kan det konstateras att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan 

täckning och konkurrensfrämjande åtgärder. Att mobiltäckningen ökar – som är det 

huvudsakliga politiska målet med 700 MHz-tilldelningen – säkerställs i 700 MHz-

auktionen genom täckningskravet, som garanterar att en viss och av PTS:s definierad 

täckningsutbyggnad sker.  

                                                      
9 Post- och telestyrelsen, Protokoll S3/2015, 2015.   
10 Post- och telestyrelsen, Mål med 700 MHz-tilldelningen, 2015. 
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Så länge inte nivån på det valda spektrumtaket understiger storleken på täcknings-

blocket kan spektrumtaket inte negativt påverka uppfyllelsen av täckningskravet. Mot 

bakgrund av att storleken på täckningsblocket föreslås vara 2x10 MHz har PTS därför 

möjlighet att besluta om ett spektrumtak på 2x10 MHz utan att på något sätt riskera 

att den önskade täckningsutbyggnaden kommer att påverkas negativt. 

 

Enligt Tele2 är det till och med så att det mål om ökad täckning, som både regeringen 

och PTS:s styrelse har satt upp för 700 MHz-tilldelningen, bäst skulle uppnås genom 

just kombinationen av täckningskrav och åtgärder som bäst främjar konkurrensen. 

Detta då beslut om täckningsutbyggnad – förutom de beslut som fattas i syfte att 

uppfylla ett täckningskrav – är rent kommersiella investeringsbeslut. Precis som för 

alla andra kommersiella investeringsbeslut är den upplevda konkurrensen från andra 

operatörer den i särklass viktigaste drivkraften bakom beslut om täcknings-

utbyggnad. Genom att – såsom föreskrivs av de lagar, regler och policydokument 

som styr PTS:s verksamhet – vidta de åtgärder som bäst främjar konkurrensen på 

mobilmarknaden, kan PTS skapa förutsättningar för ytterligare täckningsutbyggnad 

som går utöver den täckningsutbyggnad som garanteras genom täckningskravet.           

 

För det fjärde uppmärksammar Tele2 att konsekvensen av det av PTS föreslagna 

spektrumtaket på 2x20 MHz – att det skulle skapas en uppenbar risk för att 

konkurrensen på den svenska mobilmarknaden över tid skulle försämras – blir än mer 

allvarlig mot bakgrund av att 700 MHz-bandet måste förväntas bli ett 5G-band. 

 

Såsom noteras ovan gör Tele2 bedömningen att 700 MHz-bandet i huvudsak 

kommer att användas för 5G. Detta dels eftersom standarden för 5G-tekniken 

förväntas vara klar samtidigt som 700 MHz-bandet blir praktiskt användbart, dels på 

grund av de hastighets- och kvalitetsförbättringar som 5G-tekniken förväntas 

innebära i jämförelse med 4G-tekniken, dels givet bedömningen att flera av de 

applikationer som sannolikt kommer att tillhandahållas i 5G-näten kommer att ställa 

krav på nationell täckning. 

 

För det fall det spektrumtak på 2x20 MHz som föreslås av PTS skulle tillämpas i 700 

MHz-auktionen, skulle det därför med största sannolikhet finnas endast två svenska 

operatörer med förutsättningar att bygga 5G-nät med nationell täckning från år 2020. 

En av dessa operatörer skulle med största sannolikhet inneha två tredjedelar av 

frekvenserna i 700 MHz-bandet, och skulle därmed ha ett ointagligt försprång i 

tillhandahållandet av 5G-baserade mobiltjänster i förhållande till den operatör som 

med största sannolikhet skulle inneha hälften så mycket spektrum i 700 MHz-bandet 

såväl som till de operatörer som inte skulle inneha något spektrum över huvud taget i 

700 MHz-bandet. Det kan därmed konstateras att det av PTS föreslagna spektrum-

taket på 2x20 MHz skulle få till följd att den framtida konkurrensen på den svenska 

mobilmarknaden avsevärt skulle försämras. Även av denna anledning måste 

Förslaget anses oförenligt med LEK, PTS-instruktionen, Radiospektrumprogrammet 

och Spektrumstrategin.                     

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 PTS:s förslag på ett spektrumtak på 2x20 

MHz, och föreslår att ett spektrumtak på 2x10 MHz ska gälla i 700 MHz-auktionen.               

 

2.3. PTS:s förslag på täckningskrav i den del som rör utgångspunkten för analys av 

befintlig täckning 

I Förslaget anför PTS att mobiloperatörernas sammanlagda täckning utgör grunden 

för analysen av den befintliga täckningen.  
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Avseende täckningen för datatjänster gör PTS därtill antagandet att alla de mast-

platser som idag bidrar till yttäckning för tal vid tidpunkten för auktionen kommer att 

vara utrustade med 4G genom mobiloperatörernas pågående uppgradering. Den 

sammanlagda, teoretiska täckning som därmed uppnås ligger till grund för 

definitionen av de områden inom vilka täckningsutbyggnad ska ske i enlighet med 

täckningskravet. 

 

Härvidlag noterar Tele2 att PTS inte anför någon grund över huvudtaget för 

antagandet att alla de mastplatser som idag bidrar till yttäckning för tal vid tidpunkten 

för auktionen kommer att vara utrustade med 4G genom mobiloperatörernas 

pågående uppgradering. Antagandet är dessutom felaktigt. Enligt Tele2 kommer det 

att finnas ett inte obetydligt antal mastplatser som idag inte är utrustade med 4G och 

som även framgent inte kommer att utrustas med 4G. Detta gäller särskilt master som 

idag endast är utrustade med 3G-teknik. 

 

Konsekvenserna av PTS:s felaktiga antaganden är två: Dels skulle den teoretiska, 

nuvarande täckningen överskattas, vilket i sin tur skulle leda till att det totala område 

som skulle vara relevant för täckningskravet skulle underskattas; dels skulle 

uppfyllelsen av täckningskravet fördyras, vilket i sin tur skulle – allt annat lika – leda 

till att den totala yta som skulle kunna täckas genom täckningskravet skulle bli 

mindre. Detta då PTS:s felaktiga antagande skulle innebära att täckningsutbyggnad i 

enlighet med täckningskravet i all väsentligt skulle ske genom anläggning av nya 

master, medan ett korrekt antagande skulle medge att täckningsutbyggnad i enlighet 

med täckningskravet delvis skulle ske genom inplacering i befintliga master.  

 

Eftersom inplacering i befintliga master är väsentligt mindre kostnadskrävande än 

utbyggnad av nya master, skulle ett korrekt antagande innebära att de medel som 

allokerades för täckningsutbyggnad i enlighet med täckningskravet skulle räcka 

längre.    

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 PTS:s antagande att de mastplatser som 

idag bidrar till yttäckning för tal vid tidpunkten för auktionen kommer att vara utrustade 

med 4G genom mobiloperatörernas pågående uppgradering, och föreslår att 

utgångspunkten för identifieringen av täckningsluckor ska vara den mobiltäckning 

som senast före auktionstillfället rapporteras in till PTS av mobiloperatörerna inom 

ramen för PTS:s årliga kartläggning av tillgången till mobila kommunikationsnät.       

               

2.4. PTS:s förslag på täckningskrav i den del som rör tidsplanen för uppfyllelse av 

täckningskravet 

I Förslaget anför PTS att täckningsutbyggnad enligt täckningskravet ska ske stegvis 

enligt följande modell: Den 31 december 2020 ska 25 procent av beloppet för 

prioriterade ytor ha investerats; den 31 december 2021 ska 50 procent av beloppet 

för prioriterade ytor ha investerats; den 31 december 2022 ska 75 procent av 

beloppet för prioriterade ytor ha investerats och den 31 december 2023 ska 100 

procent av beloppet för prioriterade ytor ha investerats. 

 

Två slutsatser kan dras av den modell som PTS här föreslår: Dels att PTS förväntar 

sig att den mobiloperatör som förvärvar nyttjanderätten till täckningsblocket ska 

kunna anlägga en fjärdedel av nätet per år11, dels att PTS förväntar sig att denna 

utbyggnad ska påbörjas vid utgången av 2019.  

 

                                                      
11 Avseende de delar av nätet som anläggs i syfte att uppfylla täckningskravet och räknat på investerat 

belopp. 
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Såsom noteras ovan drar Tele2 slutsatsen att 700 MHz-bandet – av såväl tekniska 

som kommersiella skäl – i praktiken kommer att kunna börja utnyttjas i större skala 

först 2020-2021. Såsom också förklaras ovan gör Tele2 bedömningen att 700 MHz-

bandet kommer att bli ett 5G-band. Därmed kan det inte uteslutas att tidpunkten för 

då det vore tekniskt och kommersiellt motiverat att i större skala använda 700 MHz-

bandet förskjuts ytterligare något år.     

 

Eftersom det således kommer att saknas tekniska och kommersiella förutsättningar 

för en storskalig utbyggnad i och användning av 700 MHz-bandet före 2021, vore det 

enligt Tele2 oproportionerligt att ålägga den part som förvärvar nyttjanderätten till 

täckningsbandet att inleda utbyggnad i 700 MHz-bandet dessförinnan.  

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 PTS:s förslag på tidsplan för uppfyllelsen av 

täckningskravet, och föreslår att tidsplanen senareläggs minst ett år, sådant att till 

exempel 25 procent av beloppet för prioriterade ytor ska vara uppfyllt tidigast den 31 

december 2021.                   

 

 

* * * 
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