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Remiss av förstudie inför tilldelningen av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet
Telia Company (Telia) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS uppdaterade
förstudierapport avseende tilldelning av frekvenser i 700 MHz-bandet och lämnar
följande synpunkter.
Telia delar den i förstudien redovisade uppfattningen att förutsättningarna för att
genomföra en tilldelningsprocess är goda:




Bandet har, som förväntat, harmoniserats inom EU.
Användningen av bandet för utsändning av TV har upphört i hela Sverige.
Koordinering med berörda grannländer har genomförts.

Telia stödjer att det tillgängliga utrymmet används till trådlösa bredbandstjänster i
allmänt tillgängliga kommunikationsnät på de grunder som anges i förstudien.
Regeringen har, beträffande 703-713/758-768 MHz, förlängt den tid då markbundna
tv-sändningar skall ha företräde. När ett nytt beslut angående detta delband kan
komma och vad det då innebär bestäms av regeringen. Det går alltså inte nu att
avgöra när ett slutgiltigt ställningstagande finns tillgängligt. All sådan osäkerhet är till
nackdel för tilldelningsprocessen. Ingen tilldelning görs emellertid utan att det finns
relevanta frågor som saknar säkra svar. Det gäller exempelvis frågor som: Vilka andra
frekvensband kommer att finnas tillgängliga när och på vilka villkor? När kommer det
att finnas användbar utrustning (om den inte redan finns)? Osäkerheten om den
återstående delen av bandet får dock inte tillåtas ytterligare försena en tilldelning av
huvuddelen av bandet. Arbetet med en tilldelningsprocess bör därför återupptas utan
dröjsmål.
I den parade delen av bandet finns sedan länge utrustning tillgänglig, såväl för
nätbygge som terminaler. Användningen kunde alltså ha varit igång redan nu om
bandet varit tilldelat. Den parade delen av bandet har, mot denna bakgrund,
fortfarande högsta prioritet.
Som förstudien noterat har SDL-delen specificerats i 3GPP (band 67). Det återstår
emellertid att se bandet implementerat i olika typer av utrustning. Erfarenhetsmässigt
är detta något som är beroende av den potentiella marknadens storlek. I det här fallet
kan Europa inte dra nytta av någon kompatibel asiatisk bandplan och de europeiska
länder som tilldelat 700-bandet har hittills inte tagit med SDL. Danmark planerar att
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tilldela hela 700-bandet inklusive SDL Q3 2018. En tilldelning av SDL även i Sverige
skulle förhoppningsvis kunna bidra till att vända trenden till förmån för SDL. För att få
ett genomslag kan det dock krävas att även större marknader väljer detta alternativ.
Det kommer att vara nödvändigt att ta hänsyn till de skilda förutsättningar för
banddelarna när de detaljerade reglerna för urvalet tas fram.
För de 2x20 + 20 MHz som föreslås tilldelas nu bör inget annat än blocktillstånd
genom urvalsförfarande komma i fråga.
Med vänlig hälsning

Elin Ersson

