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Samråd av övervägande av samordnad tilldelning (dnr 20-2099) 
 

Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över samråd av övervägande av 
samordnad tilldelning enligt följande. 

 

Telenor samtycker till PTS förslag att samordna tilldelningen av tillstånden i 2,6 

GHz-bandet med tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz-bandet genom att 
tillståndstiden i 2,6 GHz-bandet förlängs två år till den 31 december 2025. 

 

En samordnad tilldelning där 2,6 GHz-bandet förlängs två år ger följande 

fördelar: 

• En samordnad tilldelning av substituerbara band ger en teknisk och 
ekonomisk fördel för enskilda marknadsaktörer att kunna operera i hela 

eller större delar av ett färre antal band (som är substituerbara), jämfört 
med att operera i små delar av flera band, vilket är fallet idag. Detta då    
t ex antennsystem på master kan utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt 

sätt, eftersom antennsystemen kan behöva stödja färre frekvensband, 
vilket ger lägre kostnader. 

• En samordnad tilldelning medger också en effektivare frekvensanvändning 

som leder till lägre kostnader för operatörer och därmed en högre 
utbyggnadstakt. 

• 5G-standarden är mer spektrumeffektiv än 4G, bl a för att den har stöd 

för bandbredder större än 20 MHz. Möjligheten att erhålla bandbredder 
större än 20 MHz ökar med en samordnad tilldelning. 

• Ger dessutom marknadens aktörer möjlighet att utvärdera behov av 
ytterligare kapacitetstillskott efter att 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden 

hunnit rullats ut i Sverige och 5G penetrationen nått en tillräckligt hög 
nivå. Att istället tilldela 2,6 GHz- och 2,1 GHz-banden redan 2021 kan 

leda till en ineffektiv frekvensanvändning där marknadens aktörer 
investerar i ytterligare kapacitet utan att ha hunnit utvärdera effekterna 

av utrullningen av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden.  
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