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Samråd av övervägande av samordnad tilldelning av 2100 och 2600 MHz  
 
Telia välkomnar PTS intentioner att skapa bättre förutsebarhet och möjlighet till 
långsiktig spektrumplanering för operatörerna. Telia delar PTS uppfattning att det finns 
fördelar med att nätoperatörer, allt annat lika, har sitt frekvensutrymme fördelat på 
färre band. I synnerhet om de band man inte har är substituerbara med sådana man 
har. Att tilldelningarna görs ett band i taget försvårar en utveckling i den riktningen. I 
promemorian nämns även 900 MHz-bandet, detta band anses eventuellt inte vara 
direkt substituerbart med de andra men tillstånden har samma slutdatum som de i 
2100 MHz. En samordnad tilldelning där nya tillstånd gäller från 2026-01-01 måste 
därför rimligen även omfatta 900 MHz. Vi ser stora fördelar i att tilldelning av 2600, 
2100 och även 900 MHz sker samtidigt i en samordnad och gemensam process. 
 
Telia noterar dock att PTS promemoria anges handla om ”samordnad tilldelning”, men 
att detta begrepp inte definieras. Det finns inte heller beskrivet hur tilldelningen skall 
gå till. Det är mycket oroande att ”samordnad tilldelning … enligt PTS inte med 
nödvändighet [innebär] att tillstånden måste tilldelas i ett gemensamt 
auktionsförfarande”. Detta ger ett helt annat intryck än: ”För operatörerna skulle detta 
kunna innebära att flera olika budstrategier och spektrumkombinationer kan väljas.” 
För att kunna göra ett aktivt val mellan olika alternativ behöver tilldelningsprocessen 
vara sådan att dessa faktiskt sker samtidigt så att prisutvecklingen i hela auktionen 
kan vägas in. För att motverka onödig spridning på flera band är det helt nödvändigt 
att det inte bara är ett gemensamt förfarande utan även att det är samtidig budgivning 
och samtidigt tillträde till substituerbara band. 
 
För att uppnå de effekter som vi tolkar att PTS vill uppnå ser vi att processen för 
tilldelning av 2600, 2100 MHz och även 900 MHz banden måste vara konstruerad på 
ett sätt så att:  
  

• Det är en samlad process där budgivning sker på samtliga aktuella band 
samtidigt med möjlighet att flytta efterfrågan mellan de olika banden eller att 
flera bud på olika alternativa kombinationer kan lämnas i varje runda 

• Om spektrumtak tillämpas ska det vara ett gemensamt tak för de 
substituerbara banden, dvs 2100 och 2600 MHz, så att man kan avstå att köpa 
i ett band för att köpa mer i ett annat  

• Tillämpningen av närståendeprincipen förhindrar att två eller fler parter kan 
bjuda individuellt i auktionen för att sedan samla alla spektrumtillgångar hos en 
gemensam aktör.   
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Förutsatt att en framtida tilldelning utformas på ovanstående sätt ställer sig Telia 
positivt till en förlängning av tillståndstiden för befintliga tillstånd i 2600 MHz-bandet. 
Att förlänga 2600 MHz-bandet medför, förutom möjlighet till en samordnad process, 
även ett samordnat tillträde av samtliga band, vilket gör värdet av banden mer likställt 
och substituerbarheten ökar. Det gör även att operatörerna kan göra långsiktiga val 
utifrån en större del av sina nuvarande och potentiella spektruminnehav.   
 
Detsamma skulle inte bli fallet vid en tidigareläggning av processen för 2100 MHz-
bandet, men med tillträde efter 2025-12-31. Telia ställer sig därför inte positivt till en 
tidigareläggning av 2100 MHz processen då vi inte kan se hur det skulle uppnå de 
fördelar som PTS avser att åstadkomma. 
 
Med hänsyn till osäkerheten kring utformningen av kommande lagstiftning och behovet 
av en rimlig förvarning på cirka 18 månader för eventuella förändringar i 2600 MHz-
bandet behöver PTS även omgående påbörja parallella förberedelser för en separat 
tilldelning av detta band senast i mitten av 2022. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 


