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Synpunkter på ”Förstudie inför framtida tilldelning av 
frekvenser för 5G” 

Celestine Hill Communications AB (”Celecom”) har tagit del av 
rapporten ”Förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G” 
med rapportnummer PTS-ER-2018:4, daterad 2018-02-15. 
Celecom önskar härmed inkomma med följande synpunkter. 
 
Celecom har tillstånd i Stockholms kommun i frekvensbandet 3600-
3800 MHz omfattande 80 MHz (3660-3700, 3760-3800). Tillståndet 
löper ut 31 december 2022. 
 
Vi stödjer i allt väsentligt PTS förslag till så snabb som möjlig 
introduktion av 5G, och som innehavare av spektrum i de aktuella 
frekvensbanden vill vi bidra till detta. En tilldelning av tillgängligt 
spektrum av tillstånd i 3400-3800 MHz bandet under 2019 är ett 
viktigt steg mot detta. Stockholm får betraktas som en av de 
viktigaste områdena för introduktion av 5G. Vi önskar medverka till 
denna process i en positiv anda och ser att våra tillstånd kan bidra 
till en tidig utbyggnad i Stockholm. 
 
Vägen framåt kan vara ett nära samarbete mellan nya och redan 
existerande tillståndsinnehavare. Det är därför intressant att som 
en del av den fortsatta processen även få diskutera någon form av 
samarbete kring våra frekvenser fr o m tilldelningen 2019 med 
operatörer som har närliggande spektrum och, i den händelse 
Celecom inte tilldelas spektrum i den kommande auktionen, som 
potentiellt blir innehavare av det nya tillståndet från januari 2023. 
 
PTS initiativ att göra testspektrum tillgängligt i Stockholm är ett 
bra initiativ för att säkra att Sverige deltar i utvecklingen av 5G, 
men det skapar inte möjligheter för en tidig kommersiell tjänst. En 
operatör som vill vara en av de första att lansera en 5G tjänst gör 
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det bättre genom att utnyttja lediga delar av det frekvensband 
Celecom innehar, genom ett nära samarbete med Celecom. 
Därmed kan Sverige vara tidigt ute och som en av de första 
länderna erbjuda marknaden kommersiella 5G-tjänster. 
 
Det är vår förhoppning att detta skall bidra aktivt till PTS mål att 
lyfta fram Sverige som en av de ledande 5G-nationerna i Europa 
och att Sverige fullföljer EU-kommissionens ”5G action plan”. 
 

Vi står till ert förfogande för ytterligare diskussion kring vad som 
anförts ovan, om så önskas.  
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