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Ang. Andra samrådet av PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan avseende 3,5 GHz- 

och 2,3 GHz-banden, ert dnr 18-8496  

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerade den 7 februari 2020 ett reviderat utkast till beslut att 

begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och som en bilaga 1 till beslutet, ett reviderat 

utkast till allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-

banden jämte tillhörande bilagor (bilagorna A-F), fortsättningsvis kallad ”Allmän inbjudan”. HI3G 

Access AB (Tre) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dessa reviderade dokument och får 

härmed anföra följande. 

1 Sammanfattning 

Tre har huvudsakligen ett antal synpunkter och frågor avseende de nya inslagen i tilldelningen, dvs. en 

s.k. förhandsprövning och ett nytt tillståndsvillkor, vilka båda syftar till att skydda Sveriges säkerhet vid 

radioanvändning, se avsnitt 2.  

Tre vidhåller uppfattningen att PTS bör tilldela 3,5 och 2,3 GHz-banden vid ett och samma tillfälle, som 

en gemensam auktion. Tre vidhåller också uppfattningen att PTS uttryckligen måste begränsa Tele2 

och Telenors möjligheter att förvärva spektrum i auktionerna genom att endast låta dem delta via sitt 

nätbolag Net4Mobility. Annars tillåts mobiloperatörerna få fördelar i auktionerna jämfört med övriga 

budgivare, se avsnitt 3. 

Tre välkomnar att PTS föreslår att auktionsreglerna ändras så att de möjliggör för upp till fyra 

tillståndshavare att erhålla minst 80 MHz i 3,5 eller 2,3 GHz-banden. Därmed finns det goda 

förutsättningar för alla befintliga mobiloperatörer att förvärva tillräckligt med spektrum för att 

tillhandahålla och konkurrera med likvärdiga 5G-tjänster på den svenska slutkundsmarknaden. 



 
 
 

2/7 
 

2 Nya inslag i tilldelningen: förhandsprövning och nytt tillståndsvillkor 

PTS föreslår i Allmän inbjudan att en s.k. förhandsprövning införs, vilken syftar till att skydda Sveriges 

säkerhet vid radioanvändning. Förhandsprövningen är PTS samt Säkerhetspolisens och Försvars-

maktens, de två sistnämnda fortsättningsvis gemensamt kallade ”Säkerhetsmyndigheterna”, tolkning 

och tillämpning av det samråd som PTS ska ha med Säkerhetsmyndigheterna enligt 12a § förordningen 

(203:396) om elektronisk kommunikation (FEK). Förhandsprövningen görs av PTS men kommer 

grundas huvudsakligen på Säkerhetsmyndigheternas bedömning och för att en tillståndsansökan ska 

kunna beviljas krävs att ”det kan antas att radioanvändningen inte kommer att skada Sveriges 

säkerhet” enligt 3 kap. 6 § p. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 

Vidare föreslår PTS i Allmän inbjudan att ett nytt tillståndsvillkor införs i radiotillstånden. Det nya 

villkoret anger följande: ”Tillståndshavaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som 

krävs för att säkerställa att radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges 

säkerhet.” Dessutom kan ytterligare särskilda villkor tillkomma med anledning av förhandsprövningen. 

2.1 Rättsliga synpunkter på förhandsprövningen m.m.  

PTS förhandsprövning innebär att sökande redan i en första fas av ansökan om deltagande i 

auktionerna, i Allmän inbjudan kallad ”Ansökan del 1”, kan uteslutas från auktionerna, varpå 

radiotillstånd i 3,5 och 2,3 GHz-banden kommer att nekas. Därmed har förhandsprövningen avgörande 

betydelse för vilka mobiloperatörer som kommer kunna bygga 5G-infrastruktur och tillhandahålla 5G-

tjänster i Sverige på kort och medellång sikt1, och således påverkar prövningen också förutsättningarna 

att nå regeringens bredbandsmål och hur snabbt och bra digitaliseringen av det svenska samhället kan 

genomföras. För sådana mycket betydelsefulla beslut är det särskilt viktigt att beslutet vilar på en tydlig 

rättslig grund och uppfyller krav på proportionalitet och objektivitet samt att förfarandet präglas av 

tydlighet och transparens m.m. 

I denna kontext vill Tre lämna följande rättsliga synpunkter på förhandsprövningen, förfarandet och 

tillståndsvillkoret. 

Tre noterar inledningsvis att det finns vissa oklarheter avseende vad förhandsprövningen ska avse, 

eftersom det förekommer ett antal olika formuleringar i Allmän inbjudan där inte alla återspeglar 

lagtexten. 

 

Det är viktigt att det finns klara och tydliga, öppet redovisade, objektiva, och proportionella kriterier 

som ligger till grund för förhandsprövningen, vilka har stöd i lag eller annan författning. Tre anser 

emellertid att det är oklart hur PTS och Säkerhetsmyndigheterna ska, grundat på svaren på frågorna i 

Bilaga F, avgöra om radioanvändningen ”kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet”. 

 
1 Enligt PTS är 3,5 GHz-bandet ”på kort och medellång sikt det viktigaste bandet som tilldelas för att möjliggöra 
5G”, se bl.a. begränsningsbeslutet s. 3.  
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Myndigheterna har inte hänvisat till några författningar som de avser att tillämpa vid förhands-

prövningen. I Allmän inbjudan anges bara att Säkerhetsmyndigheterna kommer att beakta ett 

underlag vilket anger hur leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät kan utforma sina nät 

för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet.2 Underlaget har tagits fram av 

Säkerhetspolisen i samband med myndighetens remissvar över nu aktuella lagändringar i LEK. Flera av 

de styrande principerna i underlaget är tämligen oprecist formulerade, vilket gör dem språklig och 

innehållsmässigt svåra att förstå och att tillämpa. Möjligen behöver detta klargöras av PTS och 

Säkerhetsmyndigheterna, men referensen i Allmän inbjudan ger intrycket av att Säkerhets-

myndigheterna kommer att tillämpa de styrande principerna på informationsunderlaget från alla 

sökande i syfte att avgöra om tillståndsansökan ska avslås eller om särskilda tillståndsvillkor ska 

uppställas. Under sådana omständigheter kan det ifrågasättas om legalitetsprincipens krav är 

uppfyllda. Samma synpunkt bör kunna göras avseende tillämpningen av det nya tillståndsvillkoret på 

tillståndshavarens verksamhet under tillståndstiden. 

 

I anslutning till det nyss nämnda vill Tre också påminna om proportionalitetsprincipen, som en svensk 

rättsprincip men också som ett krav inom EU-rätten. Det sistnämnda innebär att avsteg från 

underliggande EU-direktiv om elektronisk kommunikation måste vara proportionerliga, liksom PTS 

tillämpning av avstegen genom nu aktuella beslut. 3  

Även förfarandet kommer ställa mycket höga krav på PTS handläggning, bl.a. eftersom de sökande 

sannolikt inte får del av alla uppgifter som lämnas från Säkerhetsmyndigheterna till PTS på grund av 

sekretess.4 Om sådana uppgifter läggs till grund för ett beslut om att neka tillstånd eller uppställa 

särskilda tillståndsvillkor blir den sökandes situation svår. Tre utgår från att PTS kommer agera så 

omsorgsfullt och transparent som möjligt i dessa avseenden, så att sökande kan tillvarata sin rätt. 

2.2 Tillämpningen av förhandsprövningen och det nya tillståndsvillkoret 

Ovan nämnda rättsliga synpunkter gör att PTS och Säkerhetsmyndigheterna måste agera med 

försiktighet innan beslut om utestängning och att neka radiotillstånd, eller att uppställa särskilda 

tillståndsvillkor, fattas. Som beskrivs i det följande finns det även andra skäl att iaktta försiktighet vid 

förhandsprövningen. 

 

Förhandsprövningen innebär, såsom Tre förstår den, att PTS och Säkerhetsmyndigheterna vid en viss 

given tidpunkt ska bedöma om säkerheten i framförallt kommande 5G-nät och för framtida 5G-tjänster 

är tillräcklig, och detta till skydd för Sveriges säkerhet. Detta kan bli en mycket komplex bedömning, 

särskilt om fel synsätt antas. 

 
2 Allmän inbjudan s. 22. 
3 Prop. 2019/20:15 s. 18  
4 A.a. s. 38. 
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Enligt Tre bör förhandsprövningen användas som en inledande och grundläggande kontroll inför 

tillståndsgivningen, av att sökanden har god kunskap om och jobbar med säkerhet på ett acceptabelt 

sätt och detta med fokus på den säkerhetskänsliga delen av den planerade verksamheten. När 

radiotillstånd tilldelats kan sedan det nya tillståndsvillkoret användas för uppföljning av säkerheten i 

verksamheten under tillståndstiden. 

Som PTS väl känner till – och som det är viktigt att även Säkerhetsmyndigheterna beaktar vid 

förhandsprövningen – vilar tekniken och den kommersiella tillämpningen av tekniken på en rad osäkra 

faktorer. Med utgångspunkt i mognadsgraden av infrastrukturleverantörernas implementation av 5G-

arkitekturen är den närmast förestående fasen av tekniken att operatörer vidtar förbättringar av redan 

tillgängliga tjänster, dvs. inför höghastighetsbredband (eMBB). Först om ett antal år beräknas en 

fullskalig lansering av 5G-tjänster ske, såsom storskaliga lösningar för IoT (massive IoT) och 

industritillämpningar m.m. Tekniken möjliggör ett stort antal användningsfall, men det är långt ifrån 

säkert att allt realiseras och särskilt inom en sökandes verksamhet. Teknikens fortlöpande utveckling 

innebär att operatörerna utformar sina kommersiella strategier för 5G nu och under ett antal år 

framöver. Detta påverkas av faktorer som bl.a. den globala tillgången på hårdvara, den nationella 

tillgången på frekvenser samt behov och efterfrågan på 5G-tjänster i samhället och inom olika 

kundgrupper. Utöver detta kommer operatörernas kommersiella förutsättningar att skilja sig åt 

grundat på faktorer som bl.a. positionering på marknaden och val av tjänster och kundgrupper. 

 

Osäkerhetsfaktorerna ovan kommer ha bäring på de svar som en sökande kan lämna på frågorna i 

Bilaga F, och därmed den analys av risker och skyddsåtgärder som ska vidtas inom den säkerhets-

känsliga delen av verksamheten. Det sagda innebär att PTS och Säkerhetsmyndigheterna måste ha en 

realistiskt och rimlig syn på hur mycket av en framtida verksamhet som kan beskrivas i en ansökan per 

den 1 juli i år och hur långt framåt i tiden det kommersiella tidsperspektivet kan sträcka sig. Vidare 

innebär de kommersiella skillnaderna mellan operatörerna att verksamheterna kanske skiljer sig åt och 

inte kan jämföras med varandra.  

 

Ett kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete måste vara den långsiktiga lösningen i detta 

sammanhang, dvs. återkommande riskanalyser och vidtagande av lämpliga skyddsåtgärder som en 

följd därav. Detta möjliggörs genom det nya tillståndsvillkoret, varvid PTS kan utöva tillsyn över 

tillståndshavarnas verksamheter vid behov. Som berörts ovan anser Tre att förhandsprövningen måste 

syfta till en initial och grundläggande kontroll av säkerheten och säkerhetsarbetet i en relativt konkret 

och nära förestående verksamhet, med fokus på den säkerhetskänsliga delen. Därmed bör PTS och 

Säkerhetsmyndigheterna även av detta skäl agerar med försiktighet vid förhandsprövningen, så att 

inte felaktiga beslut fattas. 

Enligt Tre måste säkerhetskraven vara proportionella till den verksamhet som faktiskt tillhandahålls 

eller avses att tillhandahållas vid tiden för ansökan. Bara för att 5G-tekniken möjliggör vissa saker och 

det finns en uppsjö av användningsfall, innebär det inte att allt kommer att realiseras. Följaktligen 
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kanske inte heller alla de sårbarheter och hot som ofta kopplas ihop med 5G kommer att utgöra risker 

i praktiken då radiotillstånden ska tilldelas eller inom en tid därefter. Sådana risker måste hanteras 

kontinuerlig och systematiskt allteftersom tekniken börjar tillämpas kommersiellt på olika sätt. För 

högt ställda säkerhetskrav riskerar att leda till utestängning från auktionerna. Detta vore mycket 

olycklig eftersom det skulle störa 5G-utbyggnaden, konkurrensen inom 5G-tjänster och ytterst 

digitaliseringen av det svenska samhället. 

2.3 Några praktiska synpunkter på förhandsprövningen och ansökan (Bilaga F) samt frågor  

Eftersom förhandsprövningen och tillståndsvillkoret innebär nya inslag i PTS tilldelningsprocess, finns 

det ett antal synpunkter och frågor samt visst behov av förtydliganden enligt Tre. Några av dessa 

synpunkter och frågor tas upp nedan, men Tre önskar också få möjlighet att återkomma med frågor 

efter remisstiden slut. Ett generellt önskemål är att PTS och Säkerhetsmyndigheterna är så 

transparenta och tydliga som möjligt avseende de nya delarna i tilldelningen, så att oklarheter kan 

undanröjas innan ansökan ska ges in.  

Om PTS och Säkerhetsmyndigheterna kan ta fram ett ramverk för rapportering av ”betydande åtgärder 

som vidtas i kommunikationsnäten”, se fråga 6 i Bilaga F, skulle detta förenkla betydligt. Kriterier som 

redan uppställts av myndigheterna är: 

- Att information ska lämnas utöver de krav på rapportering och/eller informationsöverföring 

som följer av LEK, PTS föreskrifter (2015:2) om krav på driftsäkerhet samt säkerhets-

skyddslagen (2018:585) 

- Att informationen ska lämnas i god tid 

- Att informationen ska lämnas när förändringen kan påverka nätets sekretess och robusthet, 

tillgänglighet och insyn eller kontroll 

- Att informationen ska vara utformad så att myndigheten kan bedöma vilka risker som sådana 

åtgärder innebär. 

Med detta som utgångspunkt bör det vara enklast och mest tidseffektivt för myndigheterna att ta fram 

ett ramverk för rapportering av den information som myndigheterna behöver. De vet vilka krav som 

ställs på säkerheten i den säkerhetskänsliga verksamheten och hur deras tillsyn kommer att bedrivas. 

Rapporteringen kan utformas som ytterligare ett tillståndsvillkor, vilket sökanden åtar sig att följa i 

enlighet med 3 kap. 11 p. 8 LEK. Dessutom blir rapporteringen konkurrensneutral då grund-

förutsättningarna blir desamma för alla sökanden. Att det ändå är verksamhetsutövaren som i 

praktiken kommer få tillämpa kravet på rapportering i sin verksamhet råder det knappast några tvivel 

om. Ramverket bör kunna utformas så generellt att det inte påverkar interna processer om 

förändringsarbeten och dylikt. 

En annan synpunkt avseende ansökan är att PTS och Säkerhetsmyndigheterna bör ge mer information 

om ”formkraven” för svaren på frågorna i Bilaga F, dvs. vägledning om bl.a. omfattningen och 

detaljeringsgraden på svaren. Detta gäller kanske särskilt beskrivningen av systemarkitektur (fråga 5a). 
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Är det någon särskild typ av översikt/redovisning som myndigheterna söker och hur detaljerad ska 

beskrivningen vara för att kunna läggas till grund för bedömningen? Även vägledning om beskrivningen 

av leverantörer och underleverantörer (fråga 5c) kan vara på sin plats. Vilken information behövs för 

att kunna göra avsedd bedömning, särskilt om redogörelsen omfattar företag som inte är kända för 

myndigheterna? Tre önskar således att framförallt Säkerhetsmyndigheterna beskriver sitt 

informationsbehov närmare med avseende på Bilaga F, så att de sökande kan möta behoven på ett 

bra sätt redan vid ansökans ingivande. 

Vidare har Tre några frågor om förhandsprövningen och förfarandet avseende ”Ansökan del 1”, vilka 

bolaget önskar få besvarade av myndigheterna.  

- Vilka kriterier/bedömningsgrunder kommer Säkerhetsmyndigheterna respektive PTS att 

tillämpa och/eller beakta i förhandsprövningen enligt 12a § FEK? 

- Kommer myndigheternas bedömning ha grund i den säkerhetsskyddsanalys och de 

skyddsåtgärder som följer av säkerhetsskyddslagen?  

- Bör den i säkerhetsskyddslagen föreskrivna metodiken tillämpas för sökandens svar på 

frågorna i Bilaga F? 

- Om Säkerhetsmyndigheterna finner att sökanden inte håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå i 

någon del av sin säkerhetskänsliga verksamhet, finns det förutsättningar att vidta rättelse 

genom lämpliga skyddsåtgärder innan Säkerhetsmyndigheterna lämnar sin bedömning till 

PTS?  

- Om Säkerhetsmyndigheterna finner att det finns brister i informationsunderlaget, finns det 

möjlighet att komplettera med sådan information innan Säkerhetsmyndigheterna lämnar sin 

bedömning till PTS? 

- Vad fyller de möten som Säkerhetsmyndigheterna kan ha med en sökande för funktion? 

- PTS beslut i den första fasen ”Ansökan del 1”, anser PTS att detta är ett överklagbart beslut 

eller kommer ett sådant beslut att fattas vid tilldelningsbeslutet? 

Avslutnings vill Tre ta upp frågan om sekretesskydd för svaren på frågorna i bilaga F. Då informationen 

som ska lämnas till PTS och Säkerhetsmyndigheterna kommer vara av oerhört känslig natur, såväl från 

ett kommersiellt perspektiv som från ett säkerhetsperspektiv, undrar Tre på vilka grunder i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som PTS respektive Säkerhetsmyndigheterna avser att 

sekretessbelägga informationen? Att informationen med säkerhet kan sekretessbeläggas är en 

förutsättning för dess ingivande. 

3 Synpunkter på separata auktioner och auktionsreglerna 

Tre vidhåller sin uppfattning att 3,5 och 2,3 GHz-banden bör tilldelas vid ett och samma tillfälle, i en 

gemensam auktion. Tre hänvisar till remissvaret av den 6 juli 2019 men vill på nytt framhålla att det är 

mycket ovanligt att tilldela frekvensgeneriska block i separata auktioner, då det riskerar att leda till ett 
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ineffektivt auktionsresultat. Tre uppmanar därför PTS att på nytt överväga att slå ihop auktionerna för 

att uppnå en effektiv tilldelning av båda frekvensbanden. 

Tre vidhåller också sin uppfattning att PTS uttryckligen måste begränsa Tele2 och Telenors möjligheter 

att förvärva spektrum i auktionerna genom att Tele2 och Telenor enbart tillåts delta via Net4Mobility. 

Tre hänvisar till remissvaret av den 6 juli 2019 men vill i tillägg anföra följande. Nuvarande förslag i 

Allmän inbjudan, då enbart närståenderegeln gäller i auktionerna, innebär att Tele2 och Telenor tillåts 

välja om de vill delta var för sig, som två budgivare, eller genom nätbolaget. Därmed får bolagen 

fördelar som ingen annan budgivare får. 

Det faktum att Tele2 och Telenor innan auktionerna kommer ha bestämt om de ska delta var för sig 

eller genom Net4Mobility ger dem ett informationsövertag som ingen annan budgivare har, vilket kan 

läggas till grund för budgivningen. I Allmän inbjudan anges att alla budgivare kommer få information 

om antalet budgivare innan klockauktionerna startar.5 I ett scenario där budgivarna får informationen 

att t.ex. fyra budgivare kommer att delta, kommer Tele2 och Telenor ha mycket bättre förutsättningar 

att bedöma vilka övriga deltagare är än övriga budgivare och kan anpassa sin budgivning därefter. 

Dessutom kommer ett separat deltagande i auktionerna med stor sannolikhet innebära att Tele2 och 

Telenor måste agera i strid med samarbetsförbudet inför eller under auktionerna, då de måste undvika 

de utfall i auktionerna som riskerar de ekonomiska skalfördelar som utgör grunden för samarbetet i 

Net4Mobility. 

Om PTS alltjämt kommer tillåta Tele2 och Telenor att delta var för sig, vill Tre att PTS redogör för hur 

myndigheten avser att hantera ovan nämnda situationer, så att Tele2 och Telenor inte tillåts få fördelar 

som kan påverka utgången i auktionerna. 

 

Undertecknade står givetvis till tjänst för det fall PTS har frågor eller önskar diskutera ovanstående 

skrivelse vidare. 

 

Stockholm som ovan 

 
 
Magnus Forslund 

 
 
Josefine Jonsson 

 

 
5 Allmän inbjudan s. 28. 


