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Konsultation för tilldelning av tillstånd i 450 MHz bandet 
 
Telia lämnar följande synpunkter på konsultationen. 
 
 
Inledning 
 
Genom 2011 års ändringar i LEK infördes en huvudregel om teknik- och tjänsteneutralitet vid 
tilldelning av frekvenstillstånd. I förarbetena1 utvecklas innebörden av denna regel. Alla 
former av teknik ska användas och alla typer av elektroniska kommunikationstjänster ska 
tillhandahållas i det frekvensband som förklaras vara tillgängligt. Skälen för denna huvudregel 
är att utpekandet av en viss teknik som regel innebär en inlåsning och begränsning som 
hindrar en effektiv frekvensanvändning och utveckling av nya tjänster. Användare av 
frekvenser ska i hög grad själva bestämma formerna för sin användning utifrån den tekniska 
utvecklingen och marknadssituationen. En hög grad av teknik- och tjänsteneutrala inslag i 
tillstånd skapar en mer flexibel marknadssituation, underlättar handel med tillstånd samt 
innebär ett minimum av administrativa kostnader.  
 
Teknik- och tjänsteneutralitet är även en naturlig följd av den konvergens som äger rum. Det 
krävs inte längre ett speciellt nät eller en viss teknik för att leverera en viss typ av tjänst. 
Snarare är det så att det blir mindre och mindre skillnad mellan olika tekniska plattformar när 
det gäller vilka tjänster som stöds. Trenden går också mot allt mer komplexa terminaler. 
Redan idag innehåller de flesta terminaler ett flertal radioaccesstekniker. Dessutom anpassas 
terminalerna till ett antal olika frekvensband för respektive radioaccessteknik. 
 
Huvudregeln om teknik- och tjänsteneutralitet har alltså goda skäl för sig. Intimt förknippad 
med denna princip är möjligheten att uppfylla täckningskrav även med andra band som 
tillståndshavaren disponerar. Den skulle i detta fall innebära en möjlighet att erbjuda tjänster i 
bandet med betydligt bättre kapacitet än vad som nu är möjligt. 
 
PTS förslag för tilldelningen av tillstånd i 450 MHz bandet innebär dock att denna huvudregel 
frångås. PTS hänvisar i konsultationsdokumentet bl.a. till regeringens bredbandsstrategi. 450 
Mhz-bandet har en viktig betydelse som del i säkerställandet av att alla hushåll och företag i 
Sverige har tillgång till bredband och telefoni. Den nuvarande inriktningen på auktionen 
riskerar dock att hämma utvecklingen och därmed uppfyllandet av regeringens 
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bredbandsstrategi. Med nuvarande utformning av täckningskraven, bl.a. att täckningskraven 
måste uppfyllas med 450 MHz-teknik, finns en uppenbar risk att licensen blir så oattraktiv att 
ingen operatör är intresserad av att uppfylla täckningskraven. Enligt Telia är det möjligt att 
förena de fördelar i form av bättre tjänster för användarna som en teknik- och tjänsteneutral 
tilldelning i bandet ger med målet att alla i Sverige har tillgång till bra digitala tjänster. Telia 
utvecklar detta i det följande. 
 
 
Täckningskrav 
 
Som angetts ovan avviker PTS förslag från senare års praxis att täckningskrav får uppfyllas 
även i andra band som tillståndshavaren disponerar. Detta riskerar att leda till 
oproportionerligt stora kostnader för nätutbyggnad i förhållande till andra sätt att 
upprätthålla en kontinuerlig tjänst för användarna. Särskilt i områden där det redan finns god 
täckning i andra band. Eventuella täckningskrav bör istället vara teknikneutrala inklusive vilket 
frekvensband som används för att uppfylla kravet. Med en teknikneutral lösning finns det 
större möjligheter för användarna att få bättre tjänster genom tillgång till flera frekvensband.  
 
PTS hänvisar för sin bedömning till att befintliga användare inte ska tvingas byta utrustning. 
Såvitt Telia känner till har dock samtliga eller i alla fall en stor majoritet av den utrustning som 
stödjer band 31 (450 MHz bandet) också stöd för flera andra band, bland annat 800 MHz, 
1800 MHz och vissa även 700 MHz. För övrigt finns i händelse av att en ny operatör blir 
licensinnehavare ändå inga garantier för att samma teknik används eller att samma områden 
täcks. I den mån den nu använda utrustningen är operatörslåst till nuvarande operatör blir ett 
byte av terminal aktuellt i alla fall. 
 
Ett ytterligare argument som PTS framför är att 450 MHz bandet skulle riskera att stå oanvänt. 
Telias ståndpunkt är emellertid att den explosionsartade ökningen av mobildata kräver att 
samtliga tillgängliga frekvensband nyttjas. Inom kort kommer även efterfrågan på 5G-tjänster 
göra sig påmind med nya tjänster och därtill vidhäftade krav.   
 
Av presentationsmaterialet framgår vidare att täckningskravet ska vara uppfyllt från 
tillståndets första giltighetsdag. Utöver storleken på nätinvesteringarna som krävs så 
förväntas dessa alltså göras under relativt kort tid och utan att nätet kan tas i bruk efter hand. 
Även i detta avseende är det nödvändigt att täckningskravet får uppfyllas i andra band för att 
lösningen ska kunna både bli kostnadseffektiv och säkerställa målen om tillgång till bra digitala 
tjänster för alla. 
 
Det föreslagna kravet på 5 Mbps i nerlänk är i sig rimligt i förhållande till spektrummängden i 
det aktuella tillståndet och den bör kunna åstadkommas även om man inte har tillgång till 
annat spektrum. I konsultationen omnämns även ”kapacitetskrav”. Telia utgår från att detta 
ska förstås som kraven på upplänks- respektive nerlänkshastighet. Telia utgår vidare från att 
upplänkshastigheten kommer att sättas på en sådan nivå att det är möjligt att tillhandahålla 
telefoni (inklusive 112). Om PTS anser att det krävs något mer av tillståndshavaren för att 
anses ha gjort telefoni möjlig behöver det närmare anges.  
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Tilldelningsförslag, tillståndstid, tillståndsvillkor 
 
Telia har inget att invända mot det band som skall tilldelas, tillståndstid eller de villkor som rör 
skydd av andra tjänster i närliggande band. Det kan finnas skäl att ändra skyddet om 
användningen av dessa band ändras. Det är rimligt att anta att det kan ske under 
tillståndstiden, men Telia kan inte avgöra nu om en sådan översyn bör göras just 2027.  
 
 
Förslag på omprövning 2027 
 
Med den föreslagna tillståndstiden är det, som tidigare nämnts, rimligt att anta att det kan bli 
aktuellt att ändra villkoren under tillståndstiden, exempelvis om användningen av närliggande 
band ändras. Verkan av att PTS varslar om omprövning av villkoren vid en bestämd tidpunkt 
behöver emellertid klargöras redan vid tidpunkten när dessa villkor tillhandahålls. Ändring av 
villkoren till fördel för tillståndshavaren kan i grunden göras när som helst. Telia utgår från att 
ändringar vid den aviserade tidpunkten kommer att följa samma procedurer och ha samma 
kriterier som en ändring vid annan tidpunkt. 
 
Telia noterar att den föreslagna omprövningen 2027 bland annat skulle omfatta eventuella 
lättnader i kraven på yttäckning och datahastigheter. PTS bör utveckla vilken typ av händelser 
som skulle kunna motivera lättnader på dessa punkter. 
 
 
Auktionen 
 
Telia menar bestämt att ett flerrundeformat är motiverat. I annat fall förlorar budgivarna 
möjligheten att reagera på vad andra budgivare är beredda att betala. Auktion i en runda är 
alltid ”enklare”. Detta gäller dock oavsett vad som är till salu och kan inte vara ensamt 
avgörande. Den ökande komplexiteten med ett flerrundeformat måste vägas mot hur 
värdefull resurs det är fråga om. När det, som här, endast är fråga om ett auktionsobjekt kan 
komplexiteten i en auktion i flera rundor reduceras avsevärt. Även om minimipriset ännu inte 
har fastställts får det anses klart att tillståndet bedöms ha ett betydande värde. Redan att PTS 
i konsultationen hänvisar till sambandet mellan tilldelningen av tillståndet och uppfyllandet av 
regeringens bredbandsstrategi indikerar hur viktig frågan bedöms vara. 
 
I sitt svar motiverar PTS valet av enrundeformat, med att det endast är ett objekt till 
försäljning, men det som skulle kunna motivera ett enrundeformat kan inte anses vara antalet 
objekt utan snarare värdet av det som ska auktioneras. I detta fall måste värdet anses vara 
tillräckligt högt för att motivera den ökande komplexiteten som ett flerrundeformat innebär.  
 
Argumenten angående att säkerställa att budgivaren med högst värdering tilldelas tillståndet 
och att minska konsekvenserna av en överskattning av värdet förefaller närmast vara 
relevanta för valet av andrapris-regel framför förstapris. De flesta upplägg av en auktion i flera 
rundor uppnår även de dessa fördelar. 
 
Resonemanget om vad skillnad mellan bud och likvid kan användas till riskerar att skapa 
missförstånd snarare än att klargöra något. I sak uppfattar Telia att PTS bekräftat att villkoren 
är oberoende av om det finns någon sådan skillnad och hur stor den är.   
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Lägsta bud 
 
Nivån på lägsta bud redovisas ännu inte och kan därför inte kommenteras. Liksom i samband 
med tidigare auktionsprocess önskar Telia att när beloppet presenteras av PTS det också 
framgår hur beloppet har tagits fram. Det bör återspegla ett alternativt värde som kan 
realiseras om ingen bjuder på tillståndet i auktionen. Se även Telias svar 2016-06-01 på remiss 
i samband med 1800-auktionen. Svaret på de tidigare lämnade synpunkterna innehåller 
varken något alternativvärde eller något underlag för den bedömning som PTS gjort av vid 
vilken nivå försäljningen skulle anses ske till vad som kallas ”underpris”. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


