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Samråd av övervägande av samordnad 
tilldelning 

Tillstånden i 2,6 GHz-bandet går ut den 31 december 2023. Därför har PTS 
inlett arbete med att ta fram inriktning för 2,6 GHz-bandet. Tillstånden i 
2,1 GHz-bandet som har liknande egenskaper går ut den 31 december 2025.  

PTS har i arbetet med 2,6 GHz-bandet konstaterat att samordnad tilldelning av 
2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden kan ge en effektivare frekvensanvändning, 
vilket är något PTS eftersträvar.  

Samordning skulle kunna åstadkommas genom att tillståndstiden i 2,6 GHz-
bandet förlängs två år till den 31 december 2025 så att de går ut samtidigt som 
tillstånden i 2,1 GHz-bandet.1 Samordning skulle också kunna åstadkommas 
genom att tilldelningen av 2,1 GHz-bandet tidigareläggs två år, men med en 
oförändrad tillståndstid. D.v.s. att tillstånden i bandet går ut 31 december 2025 
men att tilldelningen sker cirka fyra år tidigare.  

PTS ser att det finns tre alternativa vägar för det fortsatta arbetet med att ta 
fram en inriktning för 2,6 GHz-bandet:  

 Bandet tilldelas i god tid innan dagens tillståndstid går ut, utan 
samordning med tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz-bandet  

 Tilldelningen samordnas med tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz-bandet 
genom att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs  

                                                 

1 Förlängning av tillstånden i 2,6 GHz-bandet bygger på förutsättningen att en ny lag om elektronisk 
kommunikation utformas enligt det förslag som lämnats i promemorian ”Genomförande av direktivet om 
inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation”. Enligt lagförslaget ska giltighetstiden för tillstånd 
att använda ett visst frekvensutrymme få förlängas med kortare tid för att tillståndet ska kunna löpa ut 
samtidigt som tillstånd i ett annat frekvensutrymme. 
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 Tilldelningen samordnas med tilldelningen av tillstånd i 2,1 GHz-bandet 
genom att tilldelningen av 2,1 GHz-bandet tidigareläggs. 

PTS överväger att samordna tilldelningen av tillstånden i 2,6 GHz-bandet med 
tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz-bandet och tar tacksamt emot marknadens 
synpunkter. 


