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Post- och telestyrelsen 

Att: Amela Hatibovic Sehic 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

amela.hatibovic-sehic@pts.se 

 

Yttrande över samråd om förstudie inför framtida tilldelning av 
frekvenser för 5G (3,4–3,8 GHz och 24,25–27,5 GHz) 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat rapporten Förstudie inför framtida tilldelning av 

frekvenser för 5G, med rapportnummer PTS-ER-2018:4, som Post- och telestyrelsen (”PTS”) 

remitterade den 16 februari 2018. Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  
 

3,4-3,8 GHz-bandet 

 

➢ Tele2 avstyrker PTS:s förslag dels att bryta ut delar av frekvensområdet 3,4-3,5 GHz 

från 3,4-3,8 GHz-bandet och tilldela detta utan urvalsförfarande, dels att skillnad görs 

på områden med förväntad hög efterfrågan och områden med förväntad låg 

efterfrågan, och att separata tillstånd för områden med förväntad låg efterfrågan ska 

tilldelas utan urvalsförfarande. 

 

Tele2 antar härvidlag att grunden för PTS:s förslag i denna del är att PTS vill 

säkerställa att visst spektrum ska finnas tillgängligt för andra och mindre 5G-

konnektivitetstillhandahållare än nationellt aktiva telekomoperatörer, och att PTS 

förutser att dessa alternativa 5G- konnektivitetstillhandahållare komma att vara aktiva 

framför allt utanför tätorterna, t ex i anslutning till vissa specifika industrier, t ex gruvor. 

 

Tele2 bedömer emellertid att det saknas grund för PTS:s antagande i denna del. 

Tele2 förväntar sig att även om affärsmodellen för 5G till delar skulle komma att se 

annorlunda ut jämfört med affärsmodellerna för tidigare mobilteknologier, kommer 

själva konnektiviteten med största sannolikhet att tillhandahållas av telekomoperatörer. 

En jämförelse kan härvidlag göras med IoT-marknaden, där en helt ny värdekedja och 

ett helt nytt ekosystem har utvecklats med en rad nya nivåer och nischade aktörer, 

men där den grundläggande konnektiviteten tillhandahålls av telekomoperatörer. 

 

Tele2 ser därtill ett stort behov av att kunna tillhandahålla nationell 5G-konnektivitet 

där stor kapacitet inte endast kommer att efterfrågas i tätortsområden, utan också 

punktvis ute i landet. Ett exempel är stora företag med huvudkontor i tätorter, med viss 

produktion i tätortsnära industriområden och med annan produktion i glesbygd. Ett 

annat exempel är landsting, med stora sjukhus och forskningsanläggningar i tätorter 

och med mellanstora och mindre vårdcentraler distribuerade i länet/regionen. För att 

kvalitativ 5G-konnektivitet ska kunna tillhandahållas till företag och myndigheter med 

distribuerad verksamhetsstruktur på en hårt konkurrensutsatt 5G-marknad, behövs 

dels stora spektrummängder, dels nationella blocktillstånd som täcker såväl tätort som 

glesbygd. 

 

Tele2 föreslår därför i första hand att allt spektrum i 3,4-3,8 GHz-bandet tillgängliggörs 

i form av nationella blocktillstånd som gäller hela landet utan geografiska restriktioner 

och som tilldelas genom ett urvalsförfarande.  
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I andra hand föreslår Tele2, för det fall PTS beslutar att bibehålla uppdelningen mellan 

områden med förväntad hög efterfrågan och områden med förväntad låg efterfrågan, 

att allt spektrum i 3,4-3,8 GHz-bandet tillgängliggörs i form av nationella blocktillstånd 

som gäller i fördefinierade geografiska områden med förväntad hög efterfrågan och 

som tilldelas genom ett urvalsförfarande.  

 

I tredje hand föreslår Tele2, för det fall PTS beslutar att bibehålla utbrytningen av delar 

av bandet och för det fall ett skyddsband om 20 MHz för skydd av radar under 3,4 

GHz inte skulle behövas, att utbrytningen görs högst upp i bandet (delar av frekvens-

området 3,7-3,8 GHz) istället för längst ner i bandet (delar av frekvensområdet 3,4-3,5 

GHz) och att resterande spektrum tillgängliggörs i form av nationella blocktillstånd som 

gäller hela landet utan geografiska restriktioner och som tilldelas genom ett 

urvalsförfarande.  

 

I fjärde hand föreslår Tele2, för det fall PTS beslutar att bibehålla uppdelningen mellan 

områden med förväntad hög efterfrågan och områden med förväntad låg efterfrågan 

såväl som utbrytningen av delar av bandet och för det fall ett skyddsband om 20 MHz 

för skydd av radar under 3,4 GHz inte skulle behövas, att utbrytningen görs högst upp 

i bandet (delar av frekvensområdet 3,7-3,8 GHz) istället för längst ner i bandet (delar 

av frekvensområdet 3,4-3,5 GHz). 

 

➢ Tele2  tillstyrker att all tilldelning av 3,4-3,8 GHz-bandet sker vid en och samma 

tidpunkt. 

 

Tele2 föreslår samtidigt att erläggande av auktionslikvid för tillstånd i 3,4-3,8 GHz-

bandet som tilldelas genom urvalsförfarande ska ske först när det spektrum som 

tillståndet avser blir tillgängligt. 

 

➢ Tele2 avstyrker PTS:s förslag att en tillståndshavare efter en viss tid, förslagsvis 

mellan fem och åtta år, som inte använder eller inte planerar att använda frekvenser 

som är tilldelade genom blocktillstånd i fördefinierade geografiska områden med hög 

befolkningstäthet och/eller efterfrågan, ska kunna förlora tillståndet för mindre 

geografiska områden inom de fördefinierade områdena till förmån för andra aktörer. 

 

Tele2 konstaterar för det första att det inte är tydliggjort huruvida de föreslagna 

tidsperioderna (fem till åtta år) ska räknas från auktionsslut eller från tidpunkten då 

frekvenserna blir praktiskt tillgängliga.  

 

För det andra konstaterar Tele2 att det inte är tydliggjort inom vilken tidsperiod som 

framtida utbyggnad ska planeras ske för att definieras som ”planerad användning”.  

 

För det tredje noterar Tele2 att ny tilldelning av oanvända frekvenser ska ske utan 

urvalsförfarande, vilket måste förstås som att en operatör som har erlagt likvid för hela 

tillståndet ska kunna förlora delar av tillståndet utan att ersättas för detta.  

 

För det fjärde uppmärksammar Tele2 att PTS anför att ”tillståndshavarna fem till åtta 

år efter tilldelningen i 3,5–3,8 GHz-bandet bör ha byggt ut eller påbörjat att bygga i de 

för dem mest intressanta områdena”, och att ”de områden som eventuellt förblir lediga 

skulle då kunna göras tillgängliga för ny tilldelning”. Tele2 noterar härvidlag det 

uppenbart ologiska i att PTS å ena sidan förväntar sig att endast de ”mest intressanta 

områdena” inom de geografiskt fördefinierade områdena ska vara utbyggda eller 

planeras att byggas ut inom fem till åtta år och att PTS å andra sidan föreslår att 

blocktillstånden för de fördefinierade geografiska områden ska avse fler områden än 

de ”mest intressant”. 
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PTS:s förslag tycks i denna del vara konstruerat för att tillståndshavare i 

urvalsförfarande ska betala för något som inte PTS förväntar sig att de ska kunna 

använda.  

 

För det fjärde, och viktigast, uppmärksammar Tele2 att PTS:s argumentation i denna 

del är helt främmande i förhållande till hur mobilnät i praktiken byggs ut. Kapacitets-

utbyggnad i visst spektrumområde görs i takt med att behov av kapacitet uppstår. 

Normalt sett görs investeringar i ett visst spektrumområde under ett tillstånds hela 

livstid. I inga andra tilldelade frekvensband har all utbyggnad hittills skett – såvitt Tele2 

är informerat – endast under tillståndstidens första fem till åtta år. Det finns därmed 

ingen som helst grund för att göra ett sådant antagande i fråga om specifikt 3,4-3,8 

GHz-bandet.  

 

Jämte det ovanstående skulle PTS:s förslag i denna del leda till en mycket stor 

oförutsägbarhet för tillståndshavarna. Det skulle försvåra de långsiktiga beslut om t ex 

transmission, antenner och sitebyggnation som tillståndshavare gör tidigt för att när 

kapacitetsbehov uppstår snabbt kunna investera i utökad kapacitet på en viss plats i 

ett visst spektrumområde. Tele2 bedömer därmed att PTS:s förslag i denna del skulle 

försämra förutsättningarna för att hela tillstånd skulle utnyttjas, vilket förefaller vara 

tvärt emot vad PTS önskar uppnå.    

 

Tele2 föreslår att blocktillstånd som tilldelats genom urvalsförfarande ska hållas intakta 

under hela tillståndstiden.  

 

➢ Tele2 avstyrker PTS:s bedömning att en blockindelning med block om 5 eller 10 MHz 

skulle utgöra ett alternativ. 

 

Tele2 föreslår att PTS i det fortsatta arbetet har som utgångspunkt att en 

blockindelning med block om 100 MHz ska tillämpas.   

   

➢ Tele2 avstyrker PTS:s bedömning att 5G-funktionalitet kommer att kunna uppnås 

genom uppgraderingar i redan använda frekvensband.  

 

Tele2 upprepar härvidlag det som Tele2 anför i sitt yttrande över PTS:s promemoria 

om planerad spektrumauktion av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet (med dnr. 17-

9908): Att en omallokering av spektrum från 4G till 5G för att på kort eller medellång 

sikt kunna lansera 5G i befintliga 4G-band skulle innebära stor risk för otillräcklig 

kapacitetsallokering till 4G. Detta skulle, förutom att skapa stort och berättigat 

missnöje bland 4G-användarna, i sin tur kraftigt motverka uppfyllelsen av regeringens 

bredbandsmål att hela Sverige ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 

2023. På kort och medellång sikt kommer 700 MHz-bandet, 3,4-3,7 GHz-bandet och 

24,25-27,5 GHz-bandet att vara de i praktiken enda tillgängliga banden för 5G.  

 

Tele2 föreslår att PTS reviderar sitt antagande om frekvensband för 5G-funktionalitet i 

enlighet med det ovan anförda. 

 

24,25-27,5 GHz 

 

➢ Tele2 avstyrker PTS:s förslag om att tilldela blocktillstånd i mindre geografiska 

områden utan urvalsförfarande i frekvensområdet 26,5–27,5 GHz. Detta då det enligt 

PTS råder stor osäkerhet avseende hur stor frekvensmängd och vilka tekniska villkor 

som denna frekvensmängd behöver förenas med i 24,25-27,5 GHz-bandet. 
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➢ Tele2 föreslår att PTS, i enlighet med det av PTS:s identifierade ”andra alternativet”, 

väntar med att påbörja det aktiva arbetet med tilldelning av hela 24,25–27,5 GHz-

bandet tills det internationella arbetet som ska fastställa tillgänglig frekvensmängd och 

tekniska villkor i bandet kommit i mål.       

 

 

* * * 
 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Reglerings- och säkerhetschef 
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