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Ang. PTS Förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G 

HI3G Access AB (”Tre”) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på PTS ”Förstudie inför framtida 

tilldelning av frekvenser för 5G (3,4-3,8 GHz och 24,25-27,5 GHz)”, med rapportnummer PTS-ER-

2018:4. Tre får med anledning härav lämna följande synpunkter.  

Inledningsvis vill Tre framhålla följande. 3,4-3,8 GHz-bandet kommer ha en central betydelse för 

utbyggnaden och tillhandahållandet av 5G-tjänster, vilket gör att PTS beslut om tillståndens 

utformning och tilldelningsform m.m. måste vara väl underbyggda. Då kan Sverige uppnå uppställda 

mål, bl.a. att bli en av de ledande 5G-nationerna i Europa. Utöver 3,4-3,8 GHz och 26 GHz-banden är 

även 700 MHz-bandet ett utpekat s.k. pionjärband för 5G. För tillhandahållande av samtliga de typer 

av 5G-tjänster som den tekniska standarden möjliggör, vilka drivs på av en sund konkurrens, krävs 

innehav i såväl låga som höga frekvensband. Att PTS tilldelar även 700 MHz-bandet genom väl 

underbyggda beslut – som leder till att konkurrenssituationen på mobilmarknaden bibehålls – är alltså 

också en viktig förutsättning för måluppfyllnaden av 5G.      

1 3,4-3,8 GHz-bandet 

1.1 Tillståndens utformning och tillståndsvillkor 

Tre avstyrker PTS förslag att 3,5-3,8 GHz-bandet ska tilldelas som regionala/lokala blocktillstånd inom 

två typer av områden: dels fördefinierade geografiska områden med hög befolkningstäthet och/eller 

hög efterfrågan, dels mindre geografiska områden som är belägna utanför de fördefinierade 

områdena. Tre avstyrker också PTS förslag att 3,4-3,5 GHz-bandet ska tilldelas enbart som lokala 

blocktillstånd inom mindre geografiska områden över hela landet.  
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Tre anser att hela 3,4-3,8-GHz bandet, eller i vart fall stora delar av detta frekvensband, bör tilldelas 

som nationella blocktillstånd. Detta är en förutsättning för att mobiloperatörerna ska kunna 

tillhandahålla samma 5G-tjänster över hela Sverige, vilket är vad kunderna förväntar sig idag och vilket 

har lett fram till mobilitetsmålet i regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 – en 

bredbandsstrategi. Vidare måste mobiloperatörerna kunna planera och genomföra sin nätutbyggnad 

fritt, för att möta kundernas efterfrågan på de geografiska platser där sådan efterfrågan uppkommer. 

Med hänsyn till de förändrade/förbättrade tjänster som 5G innebär och det långa tidsperspektiv det 

nu är fråga om, dvs. 20-25 år, torde det vara mycket svårt att idag förutse dessa platser med hög 

relevans under hela tillståndstiden. Med andra ord; hur ska PTS kunna utforma tillstånd för 

”fördefinierade geografiska områden med hög efterfrågan” idag som har relevans under hela 

tillståndstiden?  

Av nyssnämnda skäl vill Tre också ifrågasätta om det är rimligt att återta tillstånd som inte nyttjats 

inom 5-8 år, för att nytilldela lokala blocktillstånd inom ”mindre geografiska områden”. PTS har tidigare 

bedömt det som olämpligt att uppställa krav på nyttjande med hänsyn till myndighetens svårigheter 

att bedöma mobiloperatörernas affärsplaner på lång sikt, vilket Tre anser vara en riktig bedömning 

som bör gälla även i nuvarande fall.   

Om en del av 3,4-3,8 GHz-bandet ska vikas för annan radioanvändning/behov/aktörer bör sådan 

tillståndsgivning ske i en mindre del av frekvensbandet och uppdelningen baseras på frekvens och inte 

på geografi av det skäl som anförs ovan, dvs. att det är svårt att idag förutse på vilka platser behov 

kommer att föreligga med hänsyn till framtida 5G-tjänster under hela tillståndstiden. De regionala eller 

t.o.m. väldigt lokala tillämpningarna bör rimligen kunna samsas geografiskt inom det frekvensband 

som viks för sådan ”annan” användning. En uppdelning i frekvens torde också leda till färre skyddsband 

och koordinering mellan tillståndshavare för att undvika störningar mellan olika radioanvändningar.     

Slutligen vill Tre anföra att det är önskvärt att tillståndens storlek är större 5-10 MHz. Uttalat totalt 

behov anges vara 80-100 MHz per aktör och med en blockstorlek om 5-10 MHz riskerar frekvensbandet 

att fragmenteras i onödan. En blockstorlek om 20 MHz är mer rimlig, eftersom den är liten nog att ge 

budgivarna flexibilitet vid tilldelningen men stor nog att kunna nyttjas fristående.  

1.2 Tilldelningsform 

Tre tillstyrker PTS förslag att tilldelning ska ske 2019, om nationella blocktillstånd tilldelas, samt att allt 

spektrum ska tilldelas samtidigt. Tre avstyrker förslaget om tilldelning genom en först-till-kvarn-princip 

i relativt stor omfattning, såsom PTS föreslår avseende de regionala och lokala blocktillstånden inom 

”mindre geografiska områden”. 

Tre anser att samtliga av Tre föreslagna nationella blocktillstånd ska tilldelas genom ett urvalsför-

farande, dvs. i första hand genom en auktion. PTS förslag om många regionala/lokala blocktillstånd 

inom ”mindre geografiska områden” i 3,5-3,8 GHz-bandet (delvis) och i 3,4-3-5 GHz-bandet (enbart) 

som ska tilldelas utan ett urvalsförfarande väcker frågan hur PTS ska säkerställa att det inte föreligger 
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ett efterfrågeöverskott i dessa områden, så att en först-till-kvarn-tilldelning kan upprätthållas. Ett 

konstaterat efterfrågeöverskott leder enligt LEK fram till ett begränsningsbeslut och urvalsförfarande, 

se 3 kap. 7-8 §§ LEK, och omöjliggör en först-till-kvarn-tilldelning, jfr 3 kap. 6 § LEK. Redan behovs-

analysen om 80-100 MHz per aktör visar på ett potentiellt efterfrågeöverskott över hela eller stora 

delar av Sveriges geografi för 3,4-3,8 GHz—bandet, särskilt med hänsyn till att kundernas efterfrågan 

på framtida 5G-tjänster är oklar över tid.  

Avseende fråga om när auktionslikviden ska betalas, anser Tre att PTS bör överväga och närmare 

utreda det förslag som framförts under intervjurundan, dvs. att likviden ska betalas i samband med 

tillträdestillfället om tillstånden inte kan börja nyttjas i nära anslutning till att auktionen avslutats.   

2 24,25 -27,5 GHz-bandet 

Tre avstyrker PTS förslag att 26,5-27,5 GHz öppnas för tilldelning redan 2019. Tre anser att PTS bör 

välja sitt andra presenterade alternativ, dvs. att vänta med det aktiva arbetet med tilldelning av hela 

24,25-27,5 GHz-bandet till dess det internationella arbetet som ska fastställa tillgänglig frekvensmängd 

och tekniska villkor i bandet kommit i mål. 
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