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Konsultation angående tilldelning av 700 MHz-bandet 

PTS efterfrågar synpunkter på de överväganden och förslag inför tilldelningen av 700 MHz-

band som publicerades i december 2015. Teracom Boxer Group AB (”Teracom”) tackar för 

möjligheten att ge kommentarer och vill framföra följande. 

Tilldelningen av 700 MHz-bandet innebär en sällsynt möjlighet att möta ökande efterfrågan 

och stigande behov av säkerhet, robusthet och mobil kommunikation i hela landet utifrån 

statens egna krav och samhällets samlade behov. 

Teracom anser att ett tillstånd om 2 x 10 MHz i den kommersiella delen av 700 MHz-bandet 

ska utformas med särskilda tillståndsvillkor för att möta behoven kopplade till ett nationellt 

nät för PPDR och andra samhällsviktiga tjänster, ett så kallat samhällsnät. Detta kan 

kombineras med PTS förslag till särskilda täckningskrav för ett av de aktuella tillstånden. 

Genom att outnyttjad kapacitet används för kommersiellt mobilt bredband erhålls en 

effektiv spektrumanvändning samtidigt som intäkter skapas som bidrar till finansieringen av 

nätet. 

Vad gäller skydd av tv under 694 MHz anser Teracom att regelverket bör vara betydligt mer 

konsumentorienterat än vad som är fallet för 800-bandet. Den som får störningar på sin tv-

mottagning ska få ersättning för hela sin kostnad oavsett om det gäller fast boende eller 

fritidshus. Avhjälpningsansvaret måste baseras på uppkomna störningar och inte på 

artificiella störningsdefinitioner som i praktiken kraftigt missgynnar konsumenten. 

Teracoms synpunkter och förslag utvecklas nedan i mera detalj. 

Anpassade tillståndsvillkor för ett av tillstånden 

Enligt Teracoms uppfattning är 700 MHz-bandet det naturliga valet för ett nät för PPDR och 

andra samhällsviktiga tjänster. I bandet finns utrymme för efterfrågad kapacitet och det har i 

övrigt utmärkta egenskaper för mobila bredbandiga tjänster. Frekvensutrymmet kommer att 

vara tillgängligt från 2017 och ger därmed möjlighet till en relativt snabb implementering 

som kan möta PPDR-användarnas behov av och efterfrågan på bredbandskapacitet. 



  
 

 

En mycket intressant lösning vore att det tillstånd om 2 x 10 MHz som föreslås få särskilda 

täckningskrav i den planerade 700-tilldelningen, kompletteras med ytterligare tillståndsvillkor 

som möter PPDR-kraven. Tillståndet kan sedan tilldelas genom antingen en ”skönhetstävling” 

eller en kombination av bud och ”skönhetstävling”. Tilldelningen sker inom ramen för PTS 

pågående tillståndsprocess utan några extra förseningar. 

I en sådan lösning blir PPDR-behoven styrande för tidplan, utbyggnad, utformning och 

utveckling av nätet. PPDR ges genom tillståndsvillkoren absolut prioritet till kapaciteten. 

Detta skapar full kontroll över kapacitet, nät och krav för den samhällsviktiga verksamheten. 

Planering och förvaltning (uppgraderingar mm) av nätet utformas så att tillgänglighetskraven 

för PPDR säkerställs. 

Genom att frekvensutrymmet ligger inom den harmoniserade kommersiella delen av 700-

bandet ges maximal synergi med kommersiell utrustning för såväl nät som för terminaler, 

vilket borgar för kostnadseffektivitet. En PPDR-aktör kan t o m använda helt kommersiella 

terminaler tillfälligt eller om särskild PPDR-funktionalitet inte bedöms behövas. Detta 

underlättar även de samhällsviktiga aktörernas behov av samband med allmänhet och 

frivilligorganisationer. 

De samhällsviktiga tjänsternas behov av kapacitet i ett visst område kommer emellertid att 

variera över tiden. Blåljusaktörerna har till exempel ett stort behov av kapacitet i samband 

med en olycka eller någon annan incident, medan de normala behoven är betydligt lägre. 

Eftersom nätet måste dimensioneras för de mest krävande behoven kommer det under stor 

del av tiden finnas outnyttjad kapacitet som kan erbjudas till kommersiella tillståndshavare i 

700-bandet eller andra band, vilket ger en effektiv spektrumanvändning men även skapar 

intäkter som bidrar till finansieringen av nätet. Denna modell bidrar också till den önskade 

förbättringen av mobiltäckningen för kommersiella tjänster i Sverige. 

Teracom föreslår således att tillståndsvillkoren för det aktuella tillståndet om 2 x 10 MHz 

utökas så att de innefattar även följande krav: 

- Hög täckning, såväl avseende befolkning som yta 

- Höga krav på robusthet 

- Minimikapacitet i nätet (upplänk och nedlänk) 

- Krav på tillgång och absolut prioritet för PPDR och andra samhällsviktiga tjänster 

- Krav på kontroll av tillståndet och tillståndshavaren (ägande, överlåtelseregler, etc) 

- Erforderliga behov av nationell kontroll över nätet, informationen, driften och 

övervakningen 

- Särskilda krav på underleverantörer i nätet 

- Krav på sekretess och informationssäkerhet och därtill hörande regelverk 



  
 

 

Det kan också ställas krav på neutrala och transparenta villkor för kapacitet till kommersiella 

aktörer och att tillståndshavaren inte får erbjuda kommersiella mobila bredbandstjänster till 

slutkunder. 

Teracom noterar att lagen om elektronisk kommunikation och auktorisationsdirektivet ger 

frihet att i inbjudningsförfarande uppställa krav eller önskemål som är vidare än rent tekniska 

och villkora dessa som skyldigheter, så långt sökanden gör åtaganden därom. Med andra ord 

är det fullt möjligt, förutsatt ett öppet och transparent inbjudningsförfarande, att genomföra 

en tillståndsgivning med ovanstående krav1. 

Nät, utan särskilda PPDR-relaterade tillståndsvillkor, som huvudsakligen byggs för 

kommersiella tjänster bedöms inte lämpliga för verksamhetskritisk PPDR. Kommersiella nät 

är inte byggda för att möta de krav på dedikerad kapacitet, täckning, garanterad 

tillgänglighet och erforderlig robusthet som ställs på ett samhällsviktigt nät. Det finns en 

uppenbar risk att ingen kommersiell operatör är beredd att delta i en eventuell upphandling 

med långtgående PPDR-relaterade krav. Det är enligt Teracoms mening därför nödvändigt 

att säkerställa kraven via adekvata tillståndsvillkor. 

Störningar mot tv under 694 MHz 

Teracom måste tyvärr konstatera att hanteringen av tv-störningar från mobilnät i 800 MHz-

bandet inte fungerar tillfredsställande. Även om vi tror att tillståndsvillkoren för 800-bandet 

bidragit till att minska problematiken har en relativt stor mängd tittare drabbats av 

störningar utan att få hjälp från de som orsakat störningarna. I bästa fall har man fått ett 

filter utskickat. De flesta som påverkats har fått ordna med installation av filter eller annan 

nödvändig utrustning på egen hand och själv fått stå för kostnaden. 

Enligt Teracoms uppgifter har det så här långt levererats närmare 35 000 filter för 800-

bandet, de flesta av dem via tv-installatörer. PTS anger i sin senaste rapport om påverkan på 

marksänd tv2 att Telekområdgivarna under 2012-2014 sammanlagt registrerat 

störningsanmälningar från knappt 1400 hushåll. Den andel av störningsfallen som nått 

Telekområdgivarna uppskattas således till mindre än 5 %. 

Ett uppenbart problem är att 800 MHz-villkoren definierar vad som är tv-störning på ett för 

tittarna mycket oförmånligt sätt. Trots att tv-bilden försvunnit på grund av störande signaler 

från ett nytt mobilnät har i juridisk mening ingen störning uppstått. Det är inte heller helt 

enkelt för tittarna att förstå varför störningar i deras fritidshus överhuvudtaget inte är 

relevanta. 

                                                           
1 Jmfr 3 kap 8 § och 3 kap 11 § 8p. i lagen om elektronisk kommunikation, prop. 2002/2003:110 s. 141 och 368 

samt 2002/20/EG artikel 6.1 och punkt B 7 i bilaga till direktivet. 
2 PTS-ER 2015:20 



  
 

 

Teracom anser att regelverket för 700 MHz-bandet måste ha konsumenterna och deras 

behov och problem som utgångspunkt, snarare än att minimera besvär och kostnader för 

operatörerna. Även för 700 MHz-bandet bör det framgå av tillståndsvillkoren att störning på 

tv-mottagning inte är tillåten och om störning ändå uppstår ska den kostnadsfritt avhjälpas 

av den operatör som har orsakat den. Det bör klart framgå att även installationskostnader 

ska bäras av operatören. Principen bör vara att den som tidigare haft tillfredsställande tv-

mottagning och som förlorar den vid mobilnätsutbyggnaden ska få sitt mottagningsproblem 

avhjälpt utan extra kostnad. Även störningar på tv-mottagning i fritidshus ska omfattas av 

avhjälpningsansvaret, den tillkommande kostnaden för operatörerna bedöms som låg men 

värdet för de enskilda konsumenterna som högt. 

Även om den störningsdefinition som preliminärt föreslås av PTS för 700-bandet är 6 dB mer 

restriktiv än för 800-bandet, så kan den inte förväntas innebära någon större förbättring för 

drabbade tittare. Också med den modifierade definitionen finns det stor risk att nästan alla 

uppkomna störningar faller utanför den artificiella juridiska störningsdefinitionen. Ett skäl till 

detta är att många av störningarna uppstår i de förstärkarsteg som ofta finns i hushållens 

mottagningsanläggning. Förstärkarna har installerats för att ge mer stabil insignal och 

möjligheten att ha mer än ett antennuttag i huset. De är alltså inte exempel på "felaktig" 

utrustning, vilket ibland har hävdats. Självklart måste också störningar som uppstår i 

antennförstärkare omfattas av regelverket och avhjälpas av tillståndshavarna. 

Konsumentovänliga regler som innebär att ingen drabbad konsument i praktiken omfattas 

av den formella avhjälpningsplikten borde vara uteslutna. 

En modell som undviker problematiken med att låta en viss teoretisk signalnivå avgöra 

ansvarsfrågan vore att en auktoriserad installatör på plats genomför en analys av 

uppkommen tv-störning. Om installatören, med stöd av dokumenterade mätningar, intygar 

att mottagningsproblemet beror på en LTE-störning får kunden/konsumenten, till exempel 

via operatörernas gemensamma kontaktpunkt, ersättning för sina kostnader för t ex filter 

och installation, eventuellt med ett definierat kostnadstak. 

Det kan generellt konstateras att kostnaderna för störningsavhjälpning även med mer 

generösa regler kommer att vara försumbara jämfört med förväntade auktionslikvider för 

700 MHz-tillstånden. 

Teracom vill också särskilt uppmärksamma att det finns en stor risk att de tittare som redan 

har drabbats av 800-störningar nu också kommer att drabbas av 700-störningar, eftersom 

samma mobilsiter i stor utsträckning kan förväntas användas. Det bör därför övervägas att 

operatörerna åläggs att följa upp alla registrerade 800-störningar och byta ut filter etc för 

dessa hushåll utan att särskild störningsanmälan gjorts. 

För 700-bandet uppstår också en ökad störningsrisk från terminalerna eftersom dessa ligger 

närmast tv-bandet i frekvens. Teracom anser att PTS förslag till regler för att säkerställa att 



  
 

 

LTE-terminalerna möter de CEPT-specificerade kraven och inte läcker ut för starka signaler 

under 694 MHz, är utformade på ett rimligt sätt. 

Övrigt 

När det gäller PTS förslag till särskilt täckningskrav för ett av tillstånden bör det klargöras vad 

som menas med "nya master". Rimligen är avsikten att skapa täckning i områden som inte 

skulle täckas via befintlig mobilinfrastruktur, inte att i sig bygga nya master. Befintliga master 

och andra typer av antennbärare för andra ändamål borde rimligen komma ifråga när det 

gäller erforderlig utbyggnad och investering för att täcka identifierade täckningsluckor. Det 

är förstås dessutom inte endast "master" som behövs utan även annan utrustning såsom 

basstationer, transmission, strömförsörjning etc. 
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