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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 om tilldelningen av 700 MHz-bandet 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av konsultationen om tilldelningen av 700 MHz-

bandet, som remitterades av Post- och telestyrelsen (“PTS”) den 11 juni 2015. Tele2 får 

härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

 Bakgrund och utgångspunkter 

 Tele2 ställer sig fullt ut bakom regeringens beslut att 700 MHz-bandet ska 

frigöras för annan användning än marksänd tv.  

 Tele2 ställer sig fullt ut bakom PTS:s slutsats att mobilt bredband för 

kommersiella tjänster är den användning som genererar högst samhälls-

nytta i 700 MHz-bandet och att 700 MHz-bandet ska tilldelas för att 

möjliggöra sådan användning.  

 Tele2 delar PTS:s bedömning om att dedikerat frekvensutrymme i 700 

MHz-bandet inte ska avsättas för PPDR och att något exklusivt utrymme 

för trådlösa mikrofoner i 700 MHz-bandet inte behövs.  

 Tele2 tillstyrker den av PTS rekommenderade bandplanen för 700 MHz-

bandet. 

 Tele2 avstyrker den av regeringen beslutade tidpunkten för frigörandet av 

700 MHz-bandet, det vill säga den 31 mars 2017. 

 Eftersom utnyttjandet av 700 MHz-bandet i Sverige till följd av norska och 

danska marknätsändningar måste förväntas bli suboptimalt mellan åren 

2017 och 2021, föreslår Tele2 att det svenska frigörandet och den nya 

tilldelningen av 700 MHz-bandet tidsmässigt samordnas med Norge och 

Danmark. 

 Mot bakgrund av att regeringen hittills har stått fast vid beslutet att 700 

MHz-bandet ska frigöras den 31 mars 2017, utgår Tele2 i föreliggande 

yttrande ifrån att 700 MHz-bandet från och den 1 april 2017 kommer att 

användas för mobilt bredband i Sverige. Detta ska emellertid inte tolkas 

som ett tillstyrkande av tidpunkten för frigörandet av 700 MHz-bandet från 

Tele2:s sida, utan snarare som att tidpunkten är ett regeringsbeslut som 

såväl myndigheter (såsom PTS) som marknadsaktörer (såsom Tele2) har 

att rätta sig efter så länge beslutet gäller. 

 

 Utformning av tillstånd 

 I fråga om geografisk avgränsning föreslår Tele2 att tillstånden i 700 MHz-

bandet ska vara nationella. 

 I fråga om tillståndens storlek i frekvens föreslår Tele2 att de frekvens-

block som tilldelas ska vara 2x5 MHz. 

 I fråga om tillståndstid föreslår Tele2 att tillstånden i 700 MHz-bandet ska 

gälla i 25 år.   
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 Auktionsformat 

 Tele2 föreslår att auktionsformatet ska vara en simultan multirundaauktion 

med flytträtt (”SMRA+S”). Formatet bör enligt Tele2 gälla för samtliga 

tillstånd. För det fall tillstånd förenas med täckningsvillkor bör 

budgivningen på sådant tillstånd ske i samma auktionssystem och på 

samma sätt som budgivningen på övriga tillstånd. 

 Tele2 föreslår att en regel införs i 700 MHz-auktionen som säkerställer att 

en budgivare som bjuder på mer än ett block om 2x5 MHz inte kan bjuda 

på annat än blockkombinationerna 1-2, 3-4 och 5-6 (förutsatt att den 

bandplan som föreslagits av PTS i förstudien såväl som det enbandiga 

spektrumtak som föreslås av Tele2 tillämpas).  

 Tele2 föreslår att semi-anonyma bud med färgkodning tillämpas vid 700 

MHz-auktionen. 

 Tele2 föreslår, vid utformningen av eventuella minimibud i 700 MHz-

auktionen, dels att PTS noga tar i beaktande relationerna mellan satta 

minimibud och slutpriser i 800 MHz-auktionen i syfte att i 700 MHz-

auktionen uppnå en bättre balans mellan målet att minska antalet 

budrundor och målet att inte påverka auktionsutfallet än vad som 

uppnåddes i 800 MHz-auktionen, dels att PTS sätter olika minimibud för 

olika block i syfte att ta hänsyn till blockens olika egenskaper och de 

varierande tekniska begränsningar och täckningskrav som eventuellt 

kommer att belasta blocken.                    
 

 Konkurrensfrämjande åtgärder 

 Tele2 föreslår att det i 700 MHz-auktionen införs ett enbandigt 

spektrumtak på 2x10 MHz. Med enbandigt spektrumtak avses ett 

spektrumtak som endast tar hänsyn till budgivarnas totala spektrum-

innehav i det band som tilldelas – i detta fall 700 MHz-bandet. 

 Tele2 konstaterar att PTS genom att införa ett enbandigt spektrumtak på 

2x10 MHz i 700 MHz-auktionen – motsvarande det som tillämpades av 

PTS i 800 MHz-auktionen – bäst skulle möta det krav på främjande av 

konkurrensen som i svensk och europeisk lagstiftning ställs på 

myndighetens spektrumförvaltning. 

 I undvikande av missförstånd avstyrker Tele2 att ett bandövergripande 

spektrumtak införs i 700 MHz-auktionen. 
 

 Utformning av täckningskrav 

 Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS, att täckningskravet inte 

omfattar mer än ett (1) blocktillstånd om 2x5 MHz. 

 Tele2 konstaterar att en kravutformning som innebär att täckningskravet 

inte omfattar mer än ett (1) blocktillstånd om 2x5 MHz skulle utgöra det 

mest proportionerliga och kostnadseffektiva sättet att uppnå det av PTS 

angivna politiska målet om ökad täckning i områden där konsumenter från 

tid till annan befinner sig.  

 Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS, att täckningskravet ska 

kunna uppnås helt eller delvis i andra band än 700 MHz-bandet.    

 Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS, dels att effekterna av 

störningar från norska och danska marknätsändningar utreds i detalj av 

PTS, dels att ett sådant täckningskrav träder i kraft först efter 2021 då 

störningar från norska och danska marknätsändningar kan förväntas helt 

ha upphört.  
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 Tele2 tillstyrker, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS, att tilldelningen av 

täckningskravet utformas efter den modell som användes i 800 MHz-

bandet, det vill säga en form av tilldelning där det sker en budgivning i 

pengar och där tillståndshavaren ska bygga ut till en kostnad som 

motsvarar det bjudna beloppet upp till en viss maxnivå. 

 Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS, att anbudsgivarna vid 

auktionen ska erhålla information, åtminstone på övergripande nivå, om 

vilka geografiska områden som av PTS anses relevanta för utbyggnad 

enligt täckningskravet.     
 

 Tekniska villkor 

 I fråga om tekniska villkor för att skydda andra användare i 700 MHz-

bandet har Tele2 i dagsläget inga synpunkter att anföra, men förutsätter 

att utformningen av villkoren kommer att ske i enlighet med det EU-

kommissionsbeslut om harmoniserade tekniska villkor för 700 MHz-

bandet som PTS hänvisar till i sin förstudierapport.   

 I fråga om villkor för att möjliggöra delning föreslår Tele2 i första hand att 

någon delning inte möjliggörs över huvud taget, och i andra hand att de 

tekniska villkoren säkerställer att tillståndshavarna i 700 MHz-bandet 

garanteras ett effektivt skydd mot störning från annan användning.  

 I fråga om villkor för att möjliggöra annan användning i den del av 

mittgapet som inte tilldelas för SDL föreslår Tele2 i första hand att någon 

annan användning i mittgapet inte möjliggörs över huvud taget, och i 

andra hand att de tekniska villkoren säkerställer att tillståndshavarna i 700 

MHz-bandet garanteras ett effektivt skydd mot störning från annan 

användning i mittgapet.  

 I fråga om villkor för att skydda mottagningen av marksänd tv föreslår 

Tele2 dels att kostnaderna för eventuell avhjälpning av störningar på tv-

mottagning belastar auktionslikviden för tillstånden i 700 MHz-bandet, dels 

att tillståndshavarna i 700 MHz-bandet själva får avgöra hur ett samarbete 

för att vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa tv-störningar ska etableras 

och vidmakthållas. 

 

2. Bakgrund och utgångspunkter 
Den 27 februari 2014 fattade regeringen beslut om att frekvensbandet 694-790 MHz (”700 

MHz-bandet”) efter den 31 mars 2017 ska göras tillgängligt för andra ändamål än 

marksänd tv enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”). Bakgrunden 

till regeringens beslut var att det genom en övergång till effektivare teknik i marksänd tv 

skapas förutsättningar för att få plats med utbudet av programtjänster inom ett mindre 

sändningsutrymme, varvid 700 MHz-bandet kan frigöras för annan användning. 

Regeringen betonade härvid att radiofrekvenser är en begränsad resurs med ett stort 

samhällsekonomiskt värde, och att det är angeläget att radiofrekvenser utnyttjas effektivt 

och flexibelt på ett sätt som gynnar allmänintresset.1 

 

Mot denna bakgrund gavs PTS den 24 april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda 

användningen av 700 MHz-bandet efter den 31 mars 2017 med utgångspunkt i de 

politiska målen för informationssamhället.2  

                                                      
1 Kulturdepartemtentet, Regeringsbeslut 2014-02-27, Sändningsutrymme för tv-sändning.  
2 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut 2014-04-24, Uppdrag att utreda den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz). 
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I PTS:s svar på nämnda regeringsuppdrag, som presenteras i Rapport av uppdrag att 

utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet, drar PTS slutsatsen att den 

användning som i dagsläget bedöms generera högst samhällsnytta i 700 MHz-bandet är 

mobilt bredband för kommersiella tjänster, och att 700 MHz-bandet därför bör tilldelas för 

att möjliggöra denna användning.3 

 

PTS har också, i en egeninitierad förstudie inför arbetet med tilldelningen av 700 MHz-

bandet, konstaterat att det i dagsläget inte finns tillräcklig grund för att avsätta dedikerat 

frekvensutrymme i 700 MHz-bandet för mobilt bredband särskilt för Public Protection and 

Disaster Relief (PPDR) och att behovet av tillgång till frekvensutrymme för trådlösa 

mikrofoner kan tillgodoses utan exklusivt utrymme i 700 MHz-bandet. I samma förstudie 

rekommenderar PTS därtill en bandplan som optimeras utifrån mobilt bredband och i 

vilken 2x30 MHz plus 20 MHz görs tillgängligt för mobilt bredband enligt bilden nedan.4 

 

Tele2 ställer sig fullt ut bakom regeringens beslut att 700 MHz-bandet ska frigöras för 

annan användning än marksänd tv. Tele2 ställer sig också fullt ut bakom PTS:s slutsats att 

mobilt bredband för kommersiella tjänster är den användning som genererar högst 

samhällsnytta i 700 MHz-bandet och att 700 MHz-bandet ska tilldelas för att möjliggöra 

sådan användning. Tele2 delar också PTS:s bedömning om att dedikerat frekvens-

utrymme i 700 MHz-bandet inte ska avsättas för PPDR och att något exklusivt utrymme för 

trådlösa mikrofoner i 700 MHz-bandet inte behövs. Tele2 tillstyrker därtill den av PTS 

rekommenderade bandplanen för 700 MHz-bandet.  

 

Tele2 är samtidigt av uppfattningen att den av regeringen beslutade tidpunkten för 

frigörandet av 700 MHz-bandet, det vill säga den 31 mars 2017, inte är väl vald. Den 

främsta anledningen till detta är att Sveriges användning av 700 MHz-bandet under ett 

antal år från och med den 1 april 2017 kommer att avvika från grannländernas användning 

av samma frekvensband. Detta gäller särskilt Norge och Danmark, som kommer att 

fortsätta att använda 700 MHz-bandet för marksänd tv i vart fall till och med 2021 

respektive 2020.  

 

Att grannländer såsom Norge och Danmark kommer att fortsätta att använda 700 MHz-

bandet till marksänd tv innebär inte bara, vilket har uppmärksammats av bland andra PTS, 

att Sveriges nya användning av 700 MHz-bandet för mobilt bredband kommer – framför 

allt genom tekniska begränsningsregler för svenska basstationer och terminaler – att 

behöva anpassas för att undvika störningar på Norges och Danmarks marknätsändningar, 

utan också, vilket hittills inte har uppmärksammats i de svenska samråden, att norska och 

danska marknätsändningar negativt kommer att påverka radiomiljön i det svenska 700 

MHz-bandet. Såsom beskrivs i närmare detalj i avsnitt 3.4 nedan kommer norska och 

danska marknätsändningar i 700 MHz-bandet att störa mottagningen i de basstationer 

som i Sverige – och då särskilt i södra och västra Sverige – från och den 1 april 2017 ska 

kunna användas för mobila tjänster i 700 MHz-bandet.  

 

 

 

                                                      
3 PTS, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet, s. 4, 
2015.  
4 PTS, Förstudierapport 700 MHz, s. 6-7 och 53, 2015. 
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Eftersom Norge och Danmark kvarstår vid en befintlig användning av 700 MHz-bandet 

som sker i enlighet med det så kallade 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 marknät-

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

sändningar på svenska bredbandstjänster i 700 MHz-bandet ska kunna reduceras som ett 

resultat av koordineringssamtalen kan därmed inte förväntas.    

 

Konkret kommer störningarna från norska och danska marknätsignaler att innebära 

mycket ogynnsamma förutsättningar för att bygga täckning för mobila tjänster i 700 MHz-

bandet i stora delar av Sverige mellan år 2017 och 2021. Detta är en direkt konsekvens av 

att det svenska frigörandet av 700 MHz-bandet inte sker samtidigt som det norska och 

danska.  

 

Eftersom utnyttjandet av 700 MHz-bandet i Sverige, till följd av norska och danska 

marknätsändningar, måste förväntas bli suboptimalt mellan åren 2017 och 2021, föreslår 

Tele2 att det svenska frigörandet och den nya tilldelningen av 700 MHz-bandet tidsmässigt 

samordnas med Norge och Danmark.  

 

Mot bakgrund av att regeringen hittills har stått fast vid beslutet att 700 MHz-bandet ska 

frigöras den 31 mars 2017, utgår Tele2 i föreliggande yttrande ifrån att 700 MHz-bandet 

från och den 1 april 2017 kommer att användas för mobilt bredband i Sverige. Detta ska 

emellertid inte tolkas som ett tillstyrkande av tidpunkten för frigörandet av 700 MHz-bandet 

från Tele2:s sida, utan snarare som att tidpunkten är ett regeringsbeslut som såväl 

myndigheter (såsom PTS) som marknadsaktörer (såsom Tele2) har att rätta sig efter så 

länge beslutet gäller.  

 

Därtill kan Tele2 konstatera att det i dagsläget inte finns något som pekar på att bolagets 

synpunkter på hur en tilldelning av 700 MHz-bandet borde gå till eller vilka villkor som 

borde gälla väsentligt skulle påverkas av om tilldelningen skedde i slutet av 2016 istället 

för i slutet av 2020. Det förhållande som dock särskiljer en tilldelningen av 700 MHz-

bandet i slutet av 2016 från en tilldelning i slutet av 2020 är att störningarna på mobila 

tjänster från norska och danska marknätsändningar måste tas i beaktande vid 

utformningen av eventuella täckningskrav vid en tilldelning i slutet av 2016, eftersom 

störningarna på ett tydligt sätt försämrar förutsättningarna för att uppnå just täckning.                  

 
3. Detaljerade synpunkter och förslag 

 
3.1. Utformning av tillstånd 

I fråga om geografisk avgränsning föreslår Tele2 att tillstånden i 700 MHz-bandet ska 

vara nationella.  

 

Skälen för Tele2:s förslag är för det första att nationella tillstånd får antas leda till 

större samhällsnytta än regionala tillstånd. Detta då samhällsnyttan, som i 

tilldelningen av 700 MHz-bandet i huvudsak bedöms bestå av minskade produktions-

kostnader för mobiloperatörer som vid en fungerande konkurrens överförs i minskade 

konsumentpriser för likvärdiga eller bättre tjänster,5 får antas kunna maximeras om så 

många konsumenter och andra användare som möjligt kan ta del av 

prisminskningarna.  

                                                      
5 Post- och telestyrelsen, Förstudierapport 700 MHz, s. 6, 2015. 
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Nationella tillstånd gör det möjligt för tillståndshavarna att tillgodose slutkunds-

efterfrågan i hela landet, och på så sätt nå så många användare som möjligt. Att 

samhällsnyttan av radiospektrum ska maximeras över tid är också visionen för PTS:s 

spektrumstrategi.6  

 

För det andra konstaterar Tele2 att regeringen har uttryckt en förväntan om att en 

tilldelning av 700 MHz-bandet till mobilt bredband ska innebära att stora delar av 

landet ska kunna täckas med bra mobilt bredband och bra mobiltelefoni.7 Enligt 

PTS:s spektrumstrategi är nationella tillstånd att föredra vid geografiskt stora 

täckningsområden.8   

 

I fråga om tillståndens storlek i frekvens föreslår Tele2 att de frekvensblock som 

tilldelas ska vara 2x5 MHz. 

 

Skälet för Tele2:s förslag är att block om 2x5 MHz lämpar sig för de mobila 

bredbandstekniker som sannolikt kommer att användas i 700 MHz-bandet. Enligt 

Tele2 får 700 MHz-bandet förmodas komma att användas av 4G-tekniken – 

åtminstone i initialskedet – vilket också är det antagande som PTS tycks göra i 

utförandet av regeringsuppdraget att utreda den framtida användningen av 700 MHz-

bandet. 4G är därtill den teknik som idag används av samtliga tillståndshavare i 

Sverige i 800 MHz-bandet. Eftersom frekvensblock om 2x5 MHz bedömdes som 

lämpligt för det förväntade teknikvalet i 800 MHz-bandet (4G), torde samma 

blockstorlek därför anses lämpligt för användning i 700 MHz-bandet. Härvidlag 

uppmärksammar Tele2 också att 2x5 MHz är den blockstorlek som tillämpas i den av 

PTS föreslagna bandplanen för 700 MHz-bandet.9   

 

I fråga om tillståndstid föreslår Tele2 att tillstånden i 700 MHz-bandet ska gälla i 25 

år.  

 

Skälen till Tele2:s förslag är för det första att tillståndshavarna kan förväntas erlägga 

betydande belopp för att förvärva nyttjanderätt till spektrum i 700 MHz-bandet, varför 

tillståndshavarna bör erbjudas möjligheten att under lång tid utnyttja de rättigheter de 

har förvärvat för att generera intäkter.  

 

För det andra konstaterar Tele2 att tillståndstiden för tillstånden i 800 MHz-bandet är 

25 år. Mot bakgrund av att frekvenserna i 700 MHz-bandet i fråga om egenskaper av 

såväl regeringen10 som PTS11 anses minst lika attraktiva som frekvenserna i 800 

MHz-bandet, ser Tele2 inga giltiga skäl till att tillståndstiden för tillstånden i 700 MHz-

bandet skulle avvika från tillståndstiden för tillstånden i 800 MHz-bandet. 

 

För det tredje uppmärksammar Tele2 att längre tillståndstider enligt PTS:s 

spektrumstrategi är lämpliga för väl utvecklade användningar, vilket kommersiellt 

mobilt bredband måste konstateras vara.12 

                                                      
6 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 19, 2015.  
7 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut 2014-04-24, Uppdrag att utreda den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz), s. 3. 
8 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 30, 2015. 
9 Post- och telestyrelsen, Förstudierapport 700 MHz, s. 53, 2015. 
10 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut 2014-04-24, Uppdrag att utreda den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz), s 3. 
11 Post- och telestyrelsen, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet, s. 13, 2015. 
12 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 28, 2015. 
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3.2. Auktionsformat 
Tele2 föreslår att auktionsformatet ska vara en simultan multirundaauktion med 

flytträtt (”SMRA+S” – eng. Simultaneous Multi Round Auction With Flexible Switching 

Rules). Formatet bör enligt Tele2 gälla för samtliga frekvensblock. För det fall 

frekvensblock förenas med täckningsvillkor (se avsnitt 3.4 nedan) bör budgivningen 

på sådant block ske i samma auktionssystem och på samma sätt som budgivningen 

på övriga block. 

 

Tele2 föreslår också att en regel införs i 700 MHz-auktionen som säkerställer att en 

budgivare som bjuder på mer än ett block om 2x5 MHz inte kan bjuda på annat än 

blockkombinationerna 1-2, 3-4 och 5-6 (förutsatt att den bandplan som föreslagits av 

PTS i förstudien såväl som det enbandiga spektrumtak som föreslås av Tele2 

tillämpas).  

 

Tele2 föreslår vidare att semi-anonyma bud med färgkodning tillämpas vid 700 MHz-

auktionen.   

 

Skälen till Tele2:s förslag på auktionsformat är för det första att SMRA+S-formatet 

lämpar sig väl för auktioner av frekvensblock som inte är likvärdiga och som därför 

kräver individuell värdering. För det andra har SMRA+S använts tidigare som 

auktionsformat i både 800 MHz- och 2,6 GHz-auktionerna. Mobiloperatörer i Sverige 

har därmed erfarenhet av och är vana vid att delta i auktioner i vilka SMRA+S 

tillämpas. Detta kan förväntas förenkla såväl som reducera processrisken i 700 MHz-

auktionen, vilket i sin tur kan förväntas leda till ett mer effektivt resultat. 

 

Skälet till Tele2:s förslag om en särskild auktionsregel är, såsom anfördes av Tele2 

redan inför 800 MHz-auktionen, att det utan en sådan regel finns risk för att 700 MHz-

bandet fragmentiseras och att förvärvet av sammanhängande block försvåras, vilket i 

sin tur skulle komplicera produktionen av tjänster som kräver mer radiospektrum än 

2x5 MHz.  

 

Skälet till Tele2:s förslag om semi-anonym budgivning är att budgivarna, i syfte att 

uppnå ett så effektivt auktionsresultat som möjligt, ska ha så fullständig information 

som möjligt – dock utan att risken för otillåtet samarbete i auktionen ökar.   

 

I tillägg till Tele2:s ovanstående förslag vill Tele2 uppmärksamma att den nivå på 

minimibud som sattes av PTS i 800 MHz-auktionen kan konstateras ha varit mycket 

hög i såväl svensk som internationell jämförelse. Det högsta slutpriset i 800 MHz-

auktionen var 468 MSEK (FDD4), medan det lägsta slutpriset var 165 MSEK (FDD1). 

Det genomsnittliga slutpriset per block var knappt 340 MSEK.13 Minimibudet för 

samtliga block sattes till 150 MSEK. Minimibudets andel av slutpriserna varierade 

således mellan 32 procent (för FDD4) och 91 procent (för FDD1), med ett snitt på 

nära 44 procent.  

 

Detta kan jämföras med de relationer mellan minimibud och slutpriser som PTS 

hänvisade till i remissammanställningen inför 800 MHz-auktionen och som enligt PTS 

hade lett till alltför långa auktioner, och som enligt PTS motiverade PTS:s val av en 

minimibudnivå på 150 MSEK: I den svenska 2,6 GHz-auktionen låg minimibuden på 

cirka 2 procent av slutpriset per FDD-block; i den tyska 800 MHz-auktionen låg 

minimibuden i snitt på cirka 4 procent av slutpriserna och i den amerikanska 700 

MHz-auktionen låg minimibuden i snitt på cirka 10 procent av slutpriserna.14  

                                                      
13 Post- och telestyrelsen, Resultat från svenska 800 MHz auktionen, s. 1, 2011. 
14 Post- och telestyrelsen, Remissammanställning, s. 56, 2010.  
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Såsom Tele2 anförde i sina remissyttranden inför 800 MHz-auktionen kan minimibud 

vara en motiverad administrativ åtgärd för att minska antalet budrundor och för att 

minska tidsåtgången för en auktion. Samtidigt får ett minimibud inte ligga på en nivå 

där minimibudet riskerar att påverka utfallet i auktionen. Således måste en balans 

mellan att påskynda auktionen och att inte påverka auktionsutfallet uppnås.  

 

Enligt Tele2 kan det inte, mot bakgrund av minimibudets relativt stora andel av det 

genomsnittliga slutpriset, uteslutas att det minimibud som sattes för samtliga block i 

800 MHz-auktionen påverkade utfallet för auktionen. I fråga om FDD1, där minimi-

budet utgjorde hela 91 procent av slutpriset, får det enligt Tele2 anses troligt att 

minimibudet påverkade utfallet. En sådan situation måste i Tele2:s mening undvikas i 

700 MHz-auktionen.  

 

Tele2 föreslår därför dels att PTS, vid utformningen av eventuella minimibud i 700 

MHz-auktionen, noga tar i beaktande relationerna mellan satta minimibud och 

slutpriser i 800 MHz-auktionen i syfte att i 700 MHz-auktionen uppnå en bättre balans 

mellan målet att minska antalet budrundor och målet att inte påverka auktionsutfallet 

än vad som uppnåddes i 800 MHz-auktionen, dels att PTS sätter olika minimibud för 

olika block i syfte att ta hänsyn till blockens olika egenskaper och de varierande 

tekniska begränsningar och täckningskrav som eventuellt kommer att belasta 

blocken.                   

 
3.3. Konkurrensfrämjande åtgärder 

Tele2 föreslår att det i 700 MHz-auktionen införs ett enbandigt spektrumtak på 2x10 

MHz. Med enbandigt spektrumtak avses ett spektrumtak som endast tar hänsyn till 

budgivarnas totala spektruminnehav i det band som tilldelas – i detta fall 700 MHz-

bandet.  

 

I undvikande av missförstånd avstyrker Tele2 att ett bandövergripande spektrumtak 

införs i 700 MHz-auktionen. 

 

Skälen till Tele2:s förslag är för det första att ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz, 

som i praktiken skulle innebära att minst tre budgivare skulle kunna förvärva 

nyttjanderätter till frekvenserna i 700 MHz-bandet, bäst skulle främja konkurrensen 

vid tillhandahållandet av mobila bredbands- och telefonitjänster.  

 

Att PTS ska främja konkurrensen vid tilldelningen av spektrum följer av de lagar och 

regler som styr PTS:s verksamhet och framkommer tydligt i PTS:s egna 

styrdokument. 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. Visionen för PTS:s spektrumförvaltning, som är 

att samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige ska vara maximerad över tid och som 

ska vara vägledande vid fördelning och tilldelning av radiofrekvenser, innebär enligt 

PTS att radiospektrum ska förvaltas och tilldelas på ett sätt som ska främja 

konkurrens vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster.15  

 

Av PTS:s spektrumstrategi följer vidare att PTS vid urvalsförfaranden ska prioritera att 

bevara eller förbättra konkurrensen.16 PTS tycks såldes tolka begreppet att främja 

konkurrensen som antingen att bevara eller att förbättra konkurrensen.  

                                                      
15 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 19, 2014.  
16 Ibid., s. 46.  
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Den relevanta fråga som enligt Tele2 härvidlag behöver besvaras är således vilka 

åtgärder som bör vidtas för att tilldelningen av 700 MHz-bandet bäst ska främja 

konkurrensen. 

 

Såsom anförs ovan skulle konkurrensen enligt Tele2 bäst främjas om ett enbandigt 

spektrumtak på 2x10 MHz infördes – i jämförelse med om något spektrumtak inte 

infördes över huvud taget såväl som i jämförelse med om ett enbandigt spektrumtak 

på 2x20 MHz infördes och i jämförelse med om ett bandövergripande spektrumtak 

infördes.  

 

Utan något spektrumtak alls skulle det bli möjligt för en aktör att förvärva 

nyttjanderätten till allt FDD-spektrum i 700 MHz-bandet. Att en aktör ensamt kan 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 över tid 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-bandet 

skulle det således skapas en risk för att konkurrensen över tid skulle försämras 

istället för att bevaras eller förbättras.  

 

Med ett enbandigt spektrumtak om 2x10 MHz skulle det bli möjligt för minst tre 

aktörer att förvärva nyttjanderätter till FDD-spektrum i 700 MHz-bandet. Att flera 

aktörer kan få tillgång till en synnerligen eftertraktad insatsvara på en konkurrens-

utsatt marknad skulle, om så blev fallet, kunna leda till både bevarad och förbättrad 

konkurrens genom att aktörerna i fråga använde spektruminnehaven i 700 MHz-

bandet till att exempelvis pressa sina priser och/eller erbjuda nya attraktiva tjänster, 

vilket skulle öka konsumentnyttan.  

 

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 mycket liten. Detta 

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

dominerande. Med ett enbandigt spektrumtak om 2x10 MHz i 700 MHz-bandet skulle 

risken för att konkurrensen över tid skulle försämras istället för att bevaras eller 

förbättras således minimeras. Härvidlag bör det uppmärksammas att ett enbandigt 

spektrumtak om 2x10 MHz användes i 800 MHz-auktionen just i syfte att undvika att 

en enskild aktör skulle få en dominerande andel av 800 MHz-bandet.17 

 

Det kan således konstateras att båda alternativen – en 700 MHz-auktion utan något 

spektrumtak över huvud taget respektive en 700 MHz-auktion med ett enbandigt 

spektrumtak på 2x10 MHz – potentiellt skulle kunna leda till ökad konsumentnytta. 

Det som däremot skiljer alternativen tydligt åt är att risken för att konkurrensen över 

tid inte främjades skulle vara lägre om ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz 

infördes än om något spektrumtak inte infördes alls.  

 

 

                                                      
17 Post- och telestyrelsen, Beslut 2010-12-13 om begränsning av antalet tillstånd i ett 
frekvensutrymme enligt 3 kap 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och 
utfärdande av allmän inbjudan till ansökan, s. 7.  
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Av denna anledning drar Tele2 slutsatsen att förutsättningarna för såväl bevarad som 

förbättrad konkurrens skulle bli bättre om ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz 

infördes i 700 MHz-auktionen i jämförelse med om något spektrumtak inte infördes 

över huvud taget.  

 

En liknande slutsats kan dras vid en jämförelse mellan konsekvenserna för 

konkurrens och konsumentnytta av att i 700 MHz-auktionen införa ett spektrumtak på 

2x10 MHz och att införa ett spektrumtak på 2x20 MHz.  

 

Med ett enbandigt spektrumtak på 2x20 MHz skulle det bli möjligt för minst två aktörer 

att förvärva nyttjanderätter till FDD-spektrum i 700 MHz-bandet. Att flera aktörer kan 

få tillgång till en synnerligen eftertraktad insatsvara 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 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 enbandigt spektrumtak på 2x20 MHz i 700 MHz-

bandet skulle det således skapas en risk för att konkurrensen över tid skulle 

försämras istället för att bevaras eller förbättras. 

 

Det kan således konstateras att båda alternativen – en 700 MHz-auktion med ett 

enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz respektive en 700 MHz-auktion med ett 

enbandigt spektrumtak på 2x20 MHz – potentiellt skulle kunna leda till ökad 

konsumentnytta. Det som däremot skiljer alternativen tydligt åt är att risken för att 

konkurrensen över tid inte främjades skulle vara lägre om ett enbandigt spektrumtak 

på 2x10 MHz infördes än om ett enbandigt spektrumtak på 2x20 MHz infördes. 

 

Enligt Tele2 skulle därför förutsättningarna för såväl bevarad som förbättrad 

konkurrens bli bättre om ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz infördes i 700 MHz-

auktionen i jämförelse med om ett enbandigt spektrumtak på 2x20 MHz infördes. 

 

Att ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz enligt Tele2 skulle främja konkurrensen 

bättre än ett bandövergripande spektrumtak beror på att införandet av ett band-

övergripande spektrumtak skulle få en rad problematiska sidoeffekter, som i sin tur 

skulle kunna förväntas negativt påverka konkurrensen på marknaden. 

 

För det första skulle ett bandövergripande spektrumtak som inkluderar både sedan 

tidigare tilldelat radiospektrum och nytt radiospektrum innebära en retroaktiv höjning 

av priset på redan tilldelat radiospektrum. Om en operatör, vid tillfället för bud-

givningen på tillstånd i tidigare tilldelade band, skulle ha haft information om att 

innehavet framgent skulle innebära restriktioner i rätten till innehav i nya band, är det 

troligt att värderingen av frekvenserna i det tidigare bandet skulle ha varit lägre. Att 

värderingen av marknadsaktörers centrala tillgångar förändras i efterhand påverkar 

självfallet deras förutsättningar att konkurrera.    

 

För det andra är förutsättningarna för att tillhandahålla tjänster i ett av respektive flera 

av banden i ett bandövergripande spektrumtak inte likvärdiga. Att tillhandahålla en 

datatjänst genom att kombinera spektruminnehav i två (eller flera) band kommer 

alltid, om det överhuvudtaget är möjligt, att vara dyrare än att utnyttja ett stort 

spektruminnehav i ett (eller ett fåtal) band.  
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Detta beror bland annat på behovet av utbyggnad av parallella nät och att 

förutsättningarna för optimering av nätdesign såväl som av materielinköp försämras i 

takt med att antalet band som kombineras ökar. En tjänst som tillhandahålls genom 

ett stort spektruminnehav i ett (eller ett fåtal) band kan därför antas ha en lägre 

kostnad än motsvarande tjänst som tillhandahålls genom flera mindre spektrum-

innehav i två (eller flera) band. Ett bandövergripande spektrumtak skulle därför 

riskera att ”överkompensera” den eller de operatörer vars förutsättningar att förvärva 

stora innehav av spektrum i ett (eller ett fåtal band) gynnades av det 

bandövergripande spektrumtaket.     

 

För det tredje löper tillstånd i olika band normalt sett ut vid olika tidpunkter. Ett 

bandövergripande spektrumtak som inkluderar både sedan tidigare tilldelat 

radiospektrum och nytt radiospektrum skulle innebära att en operatör som har 

spektruminnehav i redan tilldelade band, och som genom ett bandövergripande 

spektrumtak skulle beläggas med restriktioner i rätten till innehav i nya band, skulle 

missgynnas helt utan grund under tiden från det att de gamla tillstånden löper ut till 

det att de nya tillstånden löper ut. Som exempel kan nämnas att om tillstånden i 700 

MHz-bandet skulle löpa på 25 år, skulle ett bandövergripande spektrumtak som 

omfattar exempelvis 900 MHz-bandet leda till att innehavare av radiospektrum i 900 

MHz-bandet missgynnades helt utan grund mellan år 2025 (då 900 MHz-tillstånden 

löper ut) och år 2042 (då 700 MHz-tillstånden skulle löpa ut vid en tilldelning 2017) – 

det vill säga i 17 år. 

 

I tillägg till det ovanstående bör det klargöras att det inte föreligger, vilket bland annat 

påstods i 800 MHz-auktionen, något behov av ”frekvenskompensation” till vissa 

operatörer på den svenska mobilmarknaden. Tas hänsyn till relationen mellan det 

totala spektruminnehavet och antalet abonnenter – vilket är det som i praktiken avgör 

den kapacitet som kan erbjudas användarna – har den eller de operatörer med 

relativt sett mer spektrum i 800- och 900 MHz-banden inga fördelar jämfört med den 

eller de operatörer med relativt sett mindre spektrum i 800- och 900 MHz-banden 

(snarare tvärt om). 

 

Något bandövergripande spektrumtak har dessutom inte använts i tidigare frekvens-

auktioner i Sverige, varför ett införande i 700 MHz-auktionen skulle innebära en 

avvikelse från PTS:s praxis. 

 

Därtill vill Tele2 betona att enbandiga och bandövergripande spektrumtak principiellt 

skiljer sig åt. Ett enbandigt spektrumtak är framåtriktat och icke-kompensatoriskt 

eftersom operatörernas historiska beslut om att förvärva eller inte förvärva spektrum 

såväl som operatörernas historiska val av hur tilldelat spektrum ska användas inte 

påverkar utformningen av spektrumtaket. Ett bandövergripande spektrumtak är 

däremot bakåtriktat och kompensatoriskt eftersom operatörernas historiska beslut om 

att förvärva eller inte förvärva spektrum såväl som operatörernas historiska val av hur 

tilldelat spektrum ska användas utgör själva grunden för utformningen av 

spektrumtaket.  

 

Med ett enbandigt spektrumtak begränsas också samtliga deltagande budgivare i 

auktionen på samma sätt – ingen budgivare får förvärva mer spektrum än vad taket 

anger. Med ett bandövergripande spektrumtak slår begräsningen däremot olika på 

olika operatörer beroende på hur mycket spektrum som respektive operatör redan 

innehar i de band som inkluderas i taket.  
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Ett enbandigt spektrumtak innebär dessutom att auktionsanordnaren skapar ett ”level 

playing field” eftersom det blir möjligt för alla presumtiva budgivare att på lika villkor 

delta i auktionen. Ett bandövergripande spektrumtak innebär i motsats till detta att 

auktionsanordnaren ”picks winners and losers” genom att begränsa eller göra det 

omöjligt för vissa operatörer att få tillgång till attraktivt spektrum, medan andra 

operatörers möjlighet att få tillgång till samma spektrum förstärks (förutsatt att 

budgivarna har olika mycket totalt spektrum i de band som inkluderas i taket). 

 

Enligt Tele2 skulle därför förutsättningarna för såväl bevarad som förbättrad 

konkurrens bli bättre om ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz infördes i 700 MHz-

auktionen i jämförelse med om ett bandövergripande spektrumtak infördes.  

 

Mot bakgrund av det ovanstående drar Tele2 den sammanfattande slutsatsen att 

PTS, genom att införa ett enbandigt spektrumtak på 2x10 MHz i 700 MHz-bandet, 

bäst skulle möta det krav på främjande av konkurrensen som i svensk och europeisk 

lagstiftning ställs på myndighetens spektrumförvaltning. 

 

För det andra konstaterar Tele2, såsom nämns ovan, att PTS införde ett spektrumtak 

om 2x10 MHz i 800 MHz-auktionen, just i syfte att motverka att en enskild aktör skulle 

få en dominerande andel av 800 MHz-bandet.18 Eftersom frekvenserna i 700 MHz-

bandet i fråga om egenskaper av såväl regeringen19 som PTS20 anses minst lika 

attraktiva som frekvenserna i 800 MHz-bandet, och eftersom det inte finns något som 

indikerar att konkurrenssituationen på den svenska mobilmarknaden i slutet av 2016 

kommer att vara väsentligt annorlunda i jämförelse med den konkurrenssituation som 

av PTS kunde förväntas råda vid tidpunkten för 800 MHz-auktionen, ser inte Tele2 att 

det finns några giltiga skäl för att inte införa ett spektrumtak i 700 MHz-auktionen som 

motsvarar det som infördes i 800 MHz-auktionen.  

 

Annorlunda uttryckt: Om en dominerande andel i 800 MHz-bandet för en enskild aktör 

ansågs utgöra ett oönskat resultat av 800 MHz-auktionen i slutet av 2010, bör även 

en dominerande andel i 700 MHz-bandet för en enskild aktör anses utgöra ett 

oönskat resultat av 700 MHz-auktionen i slutet av 2016.  

 

För det tredje uppmärksammar Tele2 att det föreslagna spektrumtaket om 2x10 MHz, 

som i praktiken skulle innebära att minst tre budgivare skulle kunna förvärva 

nyttjanderätter till frekvenserna i 700 MHz-bandet, stämmer väl överens med det 

antagande som PTS gör i sin bedömning av i vilken omfattning bredband via 

mobilnäten kan bidra till regeringens och EU:s mål om 100 respektive 30 Mbit/s, 

nämligen att det år 2020 antas finnas tre stora nätägare i Sverige som antas använda 

10 MHz vardera i 700 MHz-bandet.21 

 

Härvidlag bör också relationen mellan konkurrensfrämjande åtgärder, såsom det av 

Tele2 föreslagna enbandiga spektrumtaket, och det täckningskrav som PTS har 

aviserat ska införas i ett eller flera tillstånd i 700 MHz-bandet kommenteras.  

                                                      
18 Post- och telestyrelsen, Beslut 2010-12-13 om begränsning av antalet tillstånd i ett 
frekvensutrymme enligt 3 kap 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och 
utfärdande av allmän inbjudan till ansökan, s. 7. 
19 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut 2014-04-24, Uppdrag att utreda den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz), s. 3. 
20 Post- och telestyrelsen, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet, s. 13, 2015. 
21 Post- och telestyrelsen, Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014, s. 34, 2014. 
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På det informationsmöte om tilldelningen av 700 MHz-bandet som PTS anordnade 

den 8 juni 2015 anförde PTS att ”utifrån dagens konkurrenssituation ska täckning 

prioriteras framför konkurrensförbättrande åtgärder”.22  

 

Vad PTS i detalj avsåg med denna inriktning framgick inte, men den skulle kunna 

tolkas som att PTS överväger att inte införa några konkurrensfrämjande åtgärder i 

syfte att underlätta uppfyllelsen av ett eventuellt täckningskrav och i övrigt underlätta 

täckningsutbyggnaden. Det antagande som PTS här får antas tillämpa, för det fall 

nyss nämnda tolkning är korrekt, är att en eller flera operatörer som innehar relativt 

mycket spektrum i 700 MHz-bandet skulle ha bättre förutsättningar för att uppnå 

täckningskravet och i övrigt uppnå stor täckning än operatörer som innehar relativt lite 

spektrum i 700 MHz-bandet.   

 

Enligt Tele2 finns det inget fog för en sådan prioritering – vare sig i de lagar, regler 

och strategier som styr PTS:s spektrumförvaltning eller utifrån ett tekniskt perspektiv. 

 

Såsom uppmärksammats ovan innebär visionen för PTS:s spektrumförvaltning enligt 

PTS att radiospektrum ska förvaltas och tilldelas på ett sätt som ska främja 

konkurrens vid tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster. Denna 

inriktning stämmer väl överens med LEK:s portalparagraf 1 kap 1 §, enligt vilken 

syftet med lagen – att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva 

elektroniska kommunikationer – främst ska uppnås genom att konkurrensen [och den 

internationella harmoniseringen på området] främjas.  

 

Därmed måste det konstateras stå helt klart att PTS vid tilldelning av spektrum ska 

främja konkurrensen. Underlåtenhet att vidta konkurrensfrämjande åtgärder i 

tilldelningen av 700 MHz-bandet torde därmed inte vara förenligt med vare sig PTS:s 

egen spektrumstrategi eller LEK. 

 

Något stöd för att det skulle finnas något motsatsförhållande mellan konkurrens-

främjande åtgärder och täckning finns det inte heller i PTS:s styrdokument – snarare 

tvärtom. I PTS:s spektrumstrategi konstaterar PTS att myndigheten ”vid varje urvals-

förfarande kan (…) göra justeringar för att bevara eller förbättra konkurrens och 

täckning.”23 Noteras bör här att PTS skriver att konkurrens och täckning ska bevaras 

eller förbättras, inte att konkurrens eller täckning ska bevaras eller förbättras.  

 

I spektrumstrategin skriver PTS också att för det fall myndigheten har i uppdrag att 

med spektrumförvaltningen uppnå politiska mål, såsom täckning av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationsnät, är verktygen effektiv konkurrens, 

främjandeåtgärder, täckningskrav och i vissa fall upphandling.24 Att effektiv 

konkurrens och täckningskrav skulle ha ett negativt samband framkommer inte.  

 

Enligt Tele2:s uppfattning visar erfarenheterna från den svenska marknaden, i linje 

med vad som anförs i PTS:s spektrumstrategi, att effektiv konkurrens stimulerar 

investeringar i täckning. Den svenska mobilmarknaden präglas i dag av hård 

konkurrens och täckning är för samtliga operatörer ett mycket viktigt konkurrens-

medel.  

 

 

                                                      
22 Se presentationen Tilldelning av 700 MHz-bandet, Informationsmöte 2015-06-08, s. 10.  
23 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 46, 2014.  
24 Ibid., s. 43. 
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Det är bland annat av detta skäl som t ex Tele2 och Telenor inom ramen för nät-

bolaget Net4Mobility för närvarande gör mycket omfattande investeringar i täckning, 

och det är såvitt Tele2 förstår av samma skäl som Telia arbetar med en motsvarande 

satsning. Det är med andra ord den hårda konkurrensen som utgör grunden för tävlan 

mellan operatörerna att bygga stor täckning. Slutsatsen som härvid måste dras är att 

ska stor täckning uppnås, bör konkurrensfrämjande åtgärder prioriteras – inte 

tvärtom.            

 

Något tekniskt stöd för att täckningen skulle bli bättre för att konkurrensförbättrande 

åtgärder inte vidtogs finns inte heller. En operatör som skulle inneha till exempel 2x5 

MHz i 700 MHz-bandet skulle inte behöva bygga fler basstationer för att uppnå 

samma täckning som en operatör som skulle inneha till exempel 2x20 MHz i 700 

MHz-bandet. Utbredningsegenskaperna är desamma för allt spektrum i 700 MHz-

bandet, och storleken på spektruminnehavet för en viss operatör skulle inte påverka 

den operatörens förmåga att uppnå täckning.  

 

Vad storleken på en viss operatörs spektruminnehav i 700 MHz-bandet däremot 

skulle påverka är kapaciteten i de tjänster som operatören i fråga skulle kunna 

tillhandahålla i 700 MHz-bandet på de platser där den skulle ha täckning i 700 MHz-

bandet. Kapacitet är emellertid inte det primära politiska målet för 700 MHz-auktionen 

(se avsnitt 3.4 nedan).     

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 PTS:s inriktning om att prioritera täckning 

framför konkurrensförbättrande åtgärder.             

 

3.4. Utformning av täckningskrav 
Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett sådant 

täckningskrav som föreslagits av PTS, att täckningskravet inte omfattar mer än ett (1) 

blocktillstånd om 2x5 MHz.  

 

Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett sådant 

täckningskrav som föreslagits av PTS, att täckningskravet ska kunna uppnås helt 

eller delvis i andra band än 700 MHz-bandet.    

 

Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett sådant 

täckningskrav som föreslagits av PTS, dels att effekterna av störningar från norska 

och danska marknätsändningar utreds i detalj av PTS, dels att ett sådant 

täckningskrav träder i kraft först efter 2021 då störningar från norska och danska 

marknätsändningar kan förväntas helt ha upphört.  

 

Tele2 tillstyrker, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett sådant 

täckningskrav som föreslagits av PTS, att tilldelningen av täckningskravet utformas 

efter den modell som användes i 800 MHz-bandet, det vill säga en form av tilldelning 

där det sker en budgivning i pengar och där tillståndshavaren ska bygga ut till en 

kostnad som motsvarar det bjudna beloppet upp till en viss maxnivå. 

 

Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett sådant 

täckningskrav som föreslagits av PTS, att anbudsgivarna vid auktionen ska erhålla 

information, åtminstone på övergripande nivå, om vilka geografiska områden som av 

PTS anses relevanta för utbyggnad enligt täckningskravet.     
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Skälet till Tele2:s förslag om att täckningskravet – för det fall tilldelningen i 700 MHz-

bandet förenas med ett sådant krav som föreslagits av PTS – inte omfattar mer än ett 

(1) blocktillstånd om 2x5 MHz, är att en sådan utformning skulle utgöra det mest 

proportionerliga och kostnadseffektiva sättet att uppnå det av PTS angivna politiska 

målet om ökad täckning i områden där konsumenterna från tid till annan befinner sig. 

 

Såsom uppmärksammas av PTS i Rapport av uppdrag att utreda den framtida 

användningen av 700 MHz-bandet uppnås den bästa utbygganden av mobilnäten när 

det finns en god konkurrens mellan operatörerna. PTS:s strategi är därför att genom 

flexibla villkor skapa förutsättningar för operatörerna att i konkurrens erbjuda den 

täckning och de tjänster som marknaden efterfrågar. Specifika krav, såsom 

täckningskrav, ska vara samhällsekonomiskt motiverade eller motiverade utifrån de 

politiska målen.25  

 

I tillägg till detta ska tillståndskrav, liksom alla andra åtgärder som vidtas med stöd av 

LEK, enligt 1 kap. 2 § LEK vara proportionerliga och inte mer ingripande än 

nödvändigt med hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som anges. Enligt 

PTS:s spektrumstrategi gäller också att politiska mål ska uppnås på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt.26  

 

Sammanfattningsvis gäller således enligt PTS:s spektrumstrategi att tillståndskrav – 

såsom täckningskrav – ska vara välmotiverade utifrån samhällsekonomiskt eller 

politiskt perspektiv och inte mera ingripande, omfattande eller kostnadsdrivande än 

vad som är nödvändigt.     

 

Frågorna som enligt Tele2 härvid bör ställas är dels om det av PTS föreslagna 

täckningskravet i 700 MHz-bandet är samhällsekonomiskt eller politiskt välmotiverat, 

dels hur det av PTS föreslagna täckningskravet i 700 MHz-bandet bör utformas för att 

det politiska målet ska kunna uppnås på ett proportionerligt och kostnadseffektivt sätt. 

 

I fråga om målet med det föreslagna täckningskravet i 700 MHz-bandet - att öka 

täckningen i områden där konsumenterna från tid till annan befinner sig – och om 

huruvida målet är politiskt välmotiverat, kan vägledning enligt Tele2 hämtas från 800 

MHz-auktionen.  

 

I 800 MHz-auktionen infördes ett täckningskrav i syfte att skapa tillgång till bredband 

för de hushåll och företag som saknade det. Detta syfte härleddes direkt ur det IT-

politiska målet om att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig 

av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. För att det målet ska 

kunna nås måste alla hushåll och företag ha tillgång till bredband. På den grunden 

förenades, på ett välmotiverat sätt, ett av tillstånden om 2x5 MHz i 800 MHz-bandet 

med ett täckningskrav.27 

 

Det mål om ökad täckning i områden där konsumenterna från tid till annan befinner 

sig – som ligger till grund för förslaget att förena tilldelningen i 700 MHz-bandet med 

ett täckningskrav – har av varken regeringen eller PTS på samma uppenbara sätt 

härletts ur något av de politiska målen för informationssamhället.  

                                                      
25 Post- och telestyrelsen, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet, s. 15, 2015. 
26 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 42, 2014.  
27 Post- och telestyrelsen, Beslut 2010-12-13 om begränsning av antalet tillstånd i ett 
frekvensutrymme enligt 3 kap 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och 
utfärdande av allmän inbjudan till ansökan, s. 8. 
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I regeringsuppdraget till PTS om att utreda den framtida användningen av 700 MHz-

bandet konstaterar regeringen endast att ”allt fler förväntar sig att man ska kunna 

använda sin mobiltelefon och sitt mobila bredband, oavsett var man är.”28  

 

PTS anför i sin rapport av samma regeringsuppdrag att ”kontinuerlig yttäckning är en 

viktig aspekt för att konsumenterna ska uppleva god tillgång till mobila kommunika-

tionsnät”.29 Även om båda dessa iakttagelser är korrekta, kan det ifrågasättas om 

något av dem har någon direkt koppling till något eller några av de av regeringen och 

riskdagen beslutade politiska målen för informationssamhället. 

 

Även då de svenska och europeiska bredbandsmålen betraktas i närmare detalj, och 

inte minst hur uppfyllelsen av dessa bredbandsmål mäts av PTS, ges anledning att 

ifrågasätta hur väl det för 700 MHz-bandet föreslagna täckningskravet överens-

stämmer med de politiska målen.  

 

De svenska och europeiska bredbandsmål som varje år följs upp av PTS är de 

följande:30 

 

1. År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag (i Sverige) ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s. 

 

2. År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag (i Sverige) ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s. 

 

3. Alla hushåll och företag (i Sverige) bör ha goda möjligheter att använda sig 

av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 

 

4. Alla i Europa ska senast år 2020 ha tillgång till internethastigheter på över 

30 Mbit/s. 

 

Såsom framkommer av PTS:s bredbandskartläggning är det tillgången till fast 

bredband vid hushåll och arbetsställen, det vill säga vid fasta punkter, som de 

svenska och europeiska bredbandsmålen avser och som därför följs upp.  

 

PTS tydliggör specifikt att mobilnät som medger bredband ingår i kartläggningen om 

de täcker hushåll och arbetsställen, och att detta inte ska sammanblandas med 

tillgången till mobilt bredband i bemärkelsen att bredbandet kan användas överallt där 

det finns täckning.31  

 

PTS tydliggör i detta sammanhang att uppföljningen av de politiska bredbandsmålen 

alltså inte kartlägger mobil bredbandstäckning eller yttäckning, det vill säga täckning 

längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande 

hushåll eller fasta verksamhetsställen.32 

 

 

                                                      
28 Näringsdepartementet, Regeringsbeslut 2014-04-24, Uppdrag att utreda den framtida 
användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz), s. 3. 
29 Post- och telestyrelsen, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet, s. 4, 2015. 
30 Post- och telestyrelsen, PTS bredbandskartläggning 2014, s. 27-28, 2015 
31 Ibid., s. 7. 
32 Ibid.  
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Mot denna bakgrund måste Tele2 dra slutsatsen att det täckningskrav som enligt 

PTS:s förslag ska införas i 700 MHz-bandet, och som uttryckligen inte syftar till att 

öka trådlösa bredbandiga anslutningar till fasta punkter utan till att förbättra 

mobilnätens yttäckning i områden där konsumenter från tid till annan befinner sig, har 

en begränsad koppling till de svenska politiska målen för informationssamhället och 

till de svenska och europeiska bredbandsmålen. Den politiska motiveringen för det 

föreslagna täckningskravet i 700 MHz-bandet måste därmed konstateras vara svag.  

 

Åtminstone torde slutsatsen kunna dras att den politiska motiveringen för 

täckningskravet i 700 MHz-bandet är uppenbart svagare än den politiska 

motiveringen för täckningskravet i 800 MHz-bandet.  

 

Det förefaller närmast intuitivt att det är mer samhällsviktigt att fasta hushåll och 

verksamhetsställen har grundläggande tillgång till internet med en kapacitet om 1 

Mbit/s än att konsumenter har tillgång till mobila bredbandstjänster med en kapacitet 

om 10 Mbit/s i områden där de varken bor eller jobbar men där de från tid till annan 

befinner sig. Detta förhållande bör, enligt Tele2, få genomslag vid utformningen av ett 

proportionerligt täckningskrav. 

 

I fråga om hur täckningskravet kan utformas för att vara proportionerligt i förhållande 

till det angivna politiska målet bör vägledning enligt Tele2 hämtas dels från den nyss 

gjorda bedömningen av täckningskravets politiska motivering, dels – som 

jämförelsepunkt – från 800 MHz-auktionen. Såsom konstateras ovan har det 

täckningskrav som enligt PTS:s förslag ska införas i 700 MHz-bandet en begränsad 

koppling till de svenska politiska målen för informationssamhället och till de svenska 

och europeiska bredbandsmålen. Åtminstone kan slutsatsen dras att den politiska 

motiveringen för täckningskravet i 700 MHz-bandet är uppenbart svagare än den 

politiska motiveringen för täckningskravet i 800 MHz-bandet.  

 

Utifrån Tele2:s perspektiv vore det därför inte proportionerligt om täckningskravet i 

700 MHz-bandet blev mer omfattande, ingripande eller betungande än täcknings-

kravet i 800 MHz-bandet. Eftersom täckningskravet i 800 MHz-bandet – som hade en 

stark politisk motivering – omfattade ett (1) blocktillstånd om 2x5 MHz, bör inte 

täckningskravet i 700 MHz-bandet – som har en svagare politisk motivering – omfatta 

fler blocktillstånd eller större delar av bandet än så. Tele2 menar således att den mest 

proportionerliga utformningen av täckningskravet i 700 MHz-bandet är att 

täckningskravet inte omfattar mer än ett (1) blocktillstånd om 2x5 MHz. 

 

Även utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv torde ett täckningskrav som inte 

omfattar mer än ett (1) blocktillstånd om 2x5 MHz vara lämpligt. Att förena flera 

blocktillstånd med täckningskrav skulle potentiellt leda till att flera tillståndshavare 

byggde parallell täckning i områden där kommersiella grunder för täckning saknades. 

I ett sådant scenario skulle uppfyllelsen av det politiska målet bli mer 

kostnadsdrivande än nödvändigt.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar Tele2 – för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet 

förenas med ett sådant täckningskrav som har föreslagits av PTS – att detta 

täckningskrav inte bör omfatta mer än ett (1) blocktillstånd om 2x5 MHz i syfte att på 

det mest proportionerliga och kostnadseffektiva sättet uppnå det politiska målet om 

ökad täckning i områden där konsumenterna från tid till annan befinner sig. 
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Skälet till att Tele2 föreslår, för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS, att täckningskravet ska kunna uppnås 

helt eller delvis i andra band än 700 MHz-bandet, är att en sådan flexibilitet skulle 

underlätta ett effektivt frekvensutnyttjande. Effektivt resursutnyttjande är en del av 

PTS:s övergripande vision för spektrumförvaltningen.  

 

Tele2 konstaterar härvid att det intressanta för såväl regeringen som PTS inte torde 

vara hur en tillståndshavare väljer att möta täckningskravet, utan att en tillstånds-

havare möter täckningskravet. Därtill uppmärksammar Tele2 att täckningskravet i 800 

MHz-bandet innehöll motsvarande flexibilitet.33      

 

Skälen till att Tele2 föreslår – för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med 

ett sådant täckningskrav som föreslagits av PTS – dels att effekterna av störningar 

från norska och danska marknätsändningar utreds i detalj av PTS, dels att ett sådant 

täckningskrav bör träda i kraft först efter 2021, är att kostnaden för uppfyllelsen av 

täckningskravet i annat fall riskerar att bli alltför stor och att uppfyllelsen i vissa 

områden inte ens skulle vara möjlig. 

 

Såsom noteras i avsnitt 2 kommer Sveriges användning av 700 MHz-bandet under ett 

antal år från och med den 1 april 2017 att avvika från grannländernas användning av 

samma frekvensband. Detta gäller särskilt Norge och Danmark, som kommer att 

fortsätta att använda 700 MHz-bandet för marksänd tv till och med 2021 respektive 

2020. 

 

Såsom visas i den av konsultföretaget Progira framtagna störningsanalysen34 (se 

bilden nedan), kan störningarna från norska och danska marknätsignaler förväntas 

allvarligt försämra förutsättningarna för att bygga täckning för mobila tjänster i 700 

MHz-bandet i stora delar av Sverige under åren 2017-2021. I vissa delar av landet 

kommer någon täckning i 700 MHz-bandet inte att kunna uppnås över huvud taget. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Post- och telestyrelsen, Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 
800 MHz-bandet, Bilaga A, s. 56, 2010.    
34 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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Bilden ovan 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. 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 basstationer som 

använder 700 MHz-bandet till följd av störningarna inte förväntas ge någon täckning 

över huvud taget. Enligt Progiras beräkningar är det endast i norra och mellersta 

Östsverige som mobila bredbandstjänster i 700 MHz-bandet kommer att kunna 

tillhandahållas i en störningsfri radiomiljö. 

 

Enligt Tele2 kan det antas – för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som har föreslagits av PTS – att flera av de områden som 

kommer att pekas ut som relevanta för täckningskravet kommer att ligga inom de i 

bilden ovan gröna, gula, röda och lila områdena. I dessa fall kommer det, om 

täckningskravet börjar gälla direkt från och med den 1 april 2017, att antingen bli 

mycket kostsamt att uppnå det täckningskrav som har föreslagits av PTS (eftersom 

bruset från de norska och danska marknätsändningarna i praktiken innebär att 

basstationerna måste placeras tätare – i jämförelse med den täthet som skulle ha varit 

tillräcklig i avsaknad av bruset – för att uppnå samma täckning) eller, i de värst 

drabbade områdena, omöjligt att uppfylla täckningskravet över huvud taget (eftersom 

bruset från de norska och danska marknätsändningarna i praktiken kommer att störa 

ut all upplänksmottagning i 700 MHz-bandet).  

 

Att införa ett täckningskrav under sådana premisser skulle varken vara proportionerligt 

– eftersom uppfyllelsen av kravet skulle vara mer ingripande och kostsamt än 

nödvändigt i förhållande till syftet – eller förenligt med PTS:s spektrumstrategi – 

eftersom samhällsnyttan inte skulle maximeras då konsumenter i de drabbade 

områdena i praktiken inte skulle kunna dra full nytta av täckningskravet. 

 

Sammanfattningsvis är det enligt Tele2 för det första nödvändigt att effekterna av de 

norska och danska marknätsändningarna på förutsättningarna för svenska tillstånds-

havare att bygga täckning i 700 MHz-bandet och att uppnå det täckningskrav som 

föreslagits av PTS utreds i detalj. Detta då detaljerad information om de faktiska 

förutsättningarna för presumtiva tillståndshavare att uppnå täckningskravet torde vara 

en självklar grund för PTS:s utformning av kravet.  

 

För det andra drar Tele2 slutsatsen, mot bakgrund av den störningsanalys som 

Progira utfört, att ett sådant täckningskrav som föreslagits av PTS inte bör börja gälla 

förrän efter år 2021 då störningar från norska och danska marknätsändningar kan 

förväntas helt ha upphört.          

 

Skälen till att Tele2 tillstryker – för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med 

ett sådant täckningskrav som föreslagits av PTS – att tilldelningen av täckningskravet 

utformas efter den modell som användes i 800 MHz-bandet, är att både mobil-

operatörerna och PTS har erfarenhet av tilldelningar där det sker en budgivning i 

pengar och där tillståndshavaren ska uppnå kravet till en kostnad som motsvarar det 

bjudna beloppet upp till en viss maxnivå.  
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Detta kan förväntas dels reducera processrisken i 700 MHz-auktionen, vilket i sin tur 

kan förväntas leda till ett mer effektivt auktionsresultat, dels underlätta och 

effektivisera PTS:s uppföljning av uppfyllelsen av kravet eftersom PTS har byggt upp 

kompetens och rutiner kring denna form av uppföljning i arbetet med 800 MHz-bandet.  

 

Skälet till att Tele2 föreslår – för det fall tilldelningen i 700 MHz-bandet förenas med ett 

sådant täckningskrav som föreslagits av PTS – att anbudsgivarna vid auktionen ska 

erhålla information, åtminstone på övergripande nivå, om vilka geografiska områden 

som av PTS anses relevanta för utbyggnad enligt täckningskravet, är att detta skulle 

underlätta anbudsgivarnas värdering av frekvensblocken, vilket i sin tur skulle bidra till 

ett mer effektivt auktionsresultat.  

 

3.5. Tekniska villkor 
I fråga om tekniska villkor för att skydda andra användare i 700 MHz-bandet har 

Tele2 i dagsläget inga synpunkter att anföra, men förutsätter att utformningen av 

villkoren kommer att ske i enlighet med det EU-kommissionsbeslut om 

harmoniserade tekniska villkor för 700 MHz-bandet som PTS hänvisar till i sin 

förstudierapport.35  

 

I fråga om villkor för att möjliggöra delning föreslår Tele2 i första hand att någon 

delning inte möjliggörs över huvud taget, och i andra hand att de tekniska villkoren 

säkerställer att tillståndshavarna i 700 MHz-bandet garanteras ett effektivt skydd mot 

störning från annan användning.  

 

I fråga om villkor för att möjliggöra annan användning i den del av mittgapet som inte 

tilldelas för SDL föreslår Tele2 i första hand att någon annan användning i mittgapet 

inte möjliggörs över huvud taget, och i andra hand att de tekniska villkoren säker-

ställer att tillståndshavarna i 700 MHz-bandet garanteras ett effektivt skydd mot 

störning från annan användning i mittgapet. 

 

I fråga om villkor för att skydda mottagningen av marksänd tv föreslår Tele2 dels att 

kostnaderna för eventuell avhjälpning av störningar på tv-mottagning belastar 

auktionslikviden för tillstånden i 700 MHz-bandet, dels att tillståndshavarna i 700 

MHz-bandet själva får avgöra hur ett samarbete för att vidta lämpliga åtgärder för att 

avhjälpa tv-störningar ska etableras och vidmakthållas 

 

Skälen till Tele2:s förslag i fråga om delning med annan användning är för det första 

att det, såsom även noterats av PTS, råder stor osäkerhet kring vad denna alternativa 

användning skulle vara. I Förstudierapport 700 MHz uppmärksammar PTS att det 

enligt konsultationssvaren i dagsläget inte finns några intressenter som har uttalat 

efterfrågan på frekvensutrymme i 700 MHz-bandet som skulle kunna delas med 

mobilt bredband för kommersiella tjänster.36  

 

Något behov av en delningsmöjlighet tycks det därmed inte finnas. Mot bakgrund av 

att det alltid kommer att föreligga risk för störning vid delad användning av radio-

spektrum förefaller det inte proportionerligt att i 700 MHz-tillstånden införa rätt till 

delning av 700 MHz-bandet.        

 

 

 

 

                                                      
35 Post- och telestyrelsen, Förstudierapport 700 MHz, s. 19, 2015. 
36 Ibid., s. 43. 
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För det fall rätt för andra parter att dela frekvenser med tillståndshavarna införs i 

tillstånden i 700 MHz-bandet följer det av PTS:s spektrumstrategi att den primära 

tillståndshavarens användning ska skyddas och att en eventuell sekundär användare 

måste upphöra eller flytta på sig om och när den primära tillståndshavaren vill 

använda spektrum.37 Detta ska självfallet, om rätt till delning införs, framgå av de 

tekniska villkoren för tillstånden i 700 MHz-bandet. 

 

Skälen till Tele2:s förslag i fråga om annan användning av mittgapet motsvarar i allt 

väsentligt skälen till Tele2:s förslag i fråga om delning. Vilken användning som skulle 

vara relevant för mittgapet är oklart, och mot bakgrund av att det alltid kommer att 

föreligga risk för störning vid användning av närliggande frekvenser förefaller det inte 

proportionerligt att i 700 MHz-tillstånden införa rätt till användning av mittgapet. 

 

För det fall annan användning av mittgapet skulle möjliggöras, måste de tekniska 

villkoren för tillstånden i 700 MHz-bandet vara formulerade på så sätt att tillstånds-

havarna i 700 MHz-bandet garanteras ett effektivt skydd mot störning från sådan 

annan användning i mittgapet.  

 

Skälen till Tele2:s förslag i fråga om skydd för mottagning av marksänd tv är att det 

saknas giltiga argument för att kostnaderna som är förknippade med samarbete, 

undersökning och åtgärder för att avhjälpa tv-störningar ska, såsom var fallet i 800 

MHz-bandet och såsom Tele2 förmodar att PTS kommer att föreslå ska vara fallet 

även i 700 MHz-bandet, bekostas av tillståndshavarna. Några argument för en sådan 

kostnadsansvarsfördelning presenterades över huvud taget inte i samband med 800 

MHz-auktionen.  

 

Enligt PTS uppkommer risken för överstyrning av tv-mottagare till följd av att dagens 

tv-mottagare ”lyssnar” på signaler som i frekvens ligger högre än 694 MHz.38 Även 

om tillverkarna av tv-mottagare på längre sikt, vilket också uppmärksammas av PTS, 

kan antas komma att anpassa ingångsfiltrerna till 470-694 MHz-bandet, kommer det 

på marknaden under överskådlig tid att finnas ett relativt stort antal tv-mottagare som 

”lyssnar” på signaler i ”fel” frekvensband.  

 

Att så är fallet beror i sin tur på att såväl 700 MHz- som 800 MHz-bandet tidigare 

användes för utsändning av rundradio. Om 700 MHz- och 800 MHz-banden 

fortfarande hade använts och framgent skulle användas för utsändning av rundradio, 

skulle tv-mottagarnas ”lyssnande” på signaler som i frekvens ligger högre än 694 

MHz inte utgöra ett problem, utan istället utgöra en förutsättning för fungerande 

tjänster. Att det uppkommer risk för överstyrning av tv-mottagare vid frigörande och 

nytilldelning av radiospektrum, torde av den anledningen kunna konstateras bero 

minst lika mycket på just att radiospektrum frigörs och tilldelas för annan användning 

som att tv-mottagare ”lyssnar” på signaler i ”fel” frekvensband.  

 

Kostnaderna för samarbete, undersökning och åtgärder för att avhjälpa tv-störningar 

torde därmed i föreliggande fall kunna betraktas som omställningskostnader 

förknippade med frigörandet och tilldelningen av 700 MHz-bandet.   

 

 

 

                                                      
37 Post- och telestyrelsen, PTS spektrumstrategi, s. 25, 2014.  
38 Post- och telestyrelsen, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet, s. 25, 2015. 



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

21-08-2015, FINAL  
 

 

 

  22/22 
 

Motiven till att PTS föreslår att 700 MHz-bandet ska frigöras och tilldelas för mobilt 

bredband för kommersiella tjänster är, såsom också var fallet med 800 MHz-bandet, 

att PTS gör bedömningen att en sådan förändring skapar störst samhällsnytta.39 Lite 

annorlunda uttryckt är det således samhället som enligt PTS:s bedömning är mest 

betjänt av att 700 MHz-bandet frigörs från marksänd tv och tilldelas för mobilt 

bredband för kommersiella tjänster.  

 

Enligt Tele2 vore det av denna anledning skäligt att samhället också ansvarade för de 

omställningskostnader som är förknippade med frigörandet och tilldelningen av 700 

MHz-bandet.  

 

Detta skulle kunna ske genom att kostnaderna för samarbete, undersökning och 

åtgärder för att avhjälpa tv-störningar som sker till följd av tillhandahållandet av 

bredbandstjänster i 700 MHz-bandet belastar auktionslikviden för tillstånden i 700 

MHz-bandet.  

 

Härvidlag bör det noteras, mot bakgrund av dels det begränsade antal störnings-

ärenden som Telekområdgivarna har hanterat mellan år 2012 och 2014, dels av att 

det i 700 MHz-bandet är upplänksbandet som ligger närmast de kvarvarande 

frekvenserna för marksänd tv, att en sådan kostnadsansvarsfördelning inte nämnvärt 

torde förändra PTS:s bedömning av samhällsnyttan av att tilldela 700 MHz-bandet för 

mobilt bredband för kommersiella tjänster. 

 

Skälen till Tele2:s förslag om att tillståndshavarna, alldeles oavsett hur kostnaderna 

för hanteringen fördelas, själva får avgöra hur ett samarbete för att vidta lämpliga 

åtgärder för att avhjälpa tv-störningar ska etableras och vidmakthållas, är att den 

modell som byggdes upp i samband med tilldelningen av 800 MHz-bandet – med 

Telekområdgivarna som kontaktpunkt – enligt Tele2 har fungerat väl. Tillstånds-

havarna bör av den anledningen ges möjlighet i villkoren för tillstånden i 700 MHz-

bandet att komma överens om att Telekområdgivarna ska vara kontaktpunkt för 

störningar som kan uppstå vid tillhandahållandet av bredbandstjänster även i 700 

MHz-bandet.     

 

 

 

* * * 
 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Head of Public Policy & Government Affairs 

 

                                                      
39 Post- och telestyrelsen, Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet, s. 8, 2015. 


