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Ang. PTS samråd av promemorian ”2,6 GHz-bandet – övervägande av samordnad tilldelning”, med 

ert dnr 20-2099  

PTS samråder promemorian ”2,6 GHz-bandet – övervägande av samordnad tilldelning”, fortsättnings-

vis kallad PM:en, med marknaden enligt vilken myndigheten överväger en samordnad tilldelning av 2,1 

GHz- och 2,6 GHz-banden. Den samordning som övervägs är antingen att tillstånden i 2,6 GHz-bandet 

förlängs två år till den 31 december 2025 och tilldelas tillsammans med 2,1 GHz-bandet eller att 

tilldelningen av 2,1 GHz-bandet tidigareläggs två år, men med en oförändrad tillståndstid i detta band 

till den 31 december 2025. Sker ingen samordning kommer två separata tilldelningar anordnas i god 

tid innan respektive tillståndstid går ut. 

Hi3G Access AB (Tre) får lämna följande synpunkter på PM:en. 

1 Samordning av mid-bandspektrum  

Tre delar uppfattningen att nu aktuella frekvensband är viktiga för kapaciteten i mobilnäten. Dessutom 

innebär gjorda investeringar i infrastruktur i dessa frekvensband att den fortsatta tillgången till sådant 

spektrum är mycket viktig. Tre instämmer således i att det är av yttersta vikt att veta vilka 

förutsättningar som gäller i god tid innan en tilldelning genomförs, särskilt beträffande en sådan 

”omtilldelning” som nu för första gången kommer ske.  

Tre är också av uppfattningen att frågan om utbytbarhet mellan s.k. mid-band frekvenser (i nu aktuellt 

ärende bör dessa vara 1800 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz samt enligt vad PTS anger i PM:en även 2,3 GHz 

och 3,5 GHz) är av grundläggande betydelse för att bestämma tilldelningens omfattning och vilka 

konkurrensfrämjande åtgärder som bör vidtas. Tre delar PTS bedömning att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-

banden kan ses som utbytbara, men anser att valet av duplexmetod måste beaktas vid denna 

bedömning. Tre anser att mycket talar för att de olika typerna av frekvensmultiplexering (delning) 
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innebär så stora skillnader i användbarhet att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden (och övriga mid-bands) 

bara bör ses som utbytbara mellan å ena sidan FDD-spektrum, å andra sidan TDD-spektrum. FDD-

spektrum utgör merparten i nuvarande fall, då endast 50 MHz TDD-spektrum finns att tilldela (och bara 

40 MHz av detta kan användas i praktiken p.g.a. störningsrisk mot kringliggande FDD-spektrum). 

Tre är positiv till PTS förslag att samordna tilldelningarna av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Tre anser 

att tilldelningen av 2,6 GHz-bandet, som löper ut först, förutsätter att villkoren för tilldelningen av 2,1 

GHz-bandet är kända vid auktionen, bl.a. med hänsyn till bandens utbytbarhet och mobiloperatörernas 

befintliga investeringar i båda banden. Även den omständighet att samordningen förmodligen medför 

att den totala auktionslikviden blir lägre ser Tre som positivt. Det är dock inte helt tydligt vad PTS avser 

med begreppet ”samordning”, då PM:en anger att ”[s]amordnad tilldelning innebär dock enligt PTS 

inte med nödvändighet att tillstånden måste tilldelas i ett gemensamt auktionsförfarande.” Tre förstår 

dock båda de nu aktuella förslagen om samordnad tilldelning så att PTS avser en gemensam auktion 

av 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden, antingen redan i slutet av 2021 om 2,1 GHz-auktionen tidigareläggs 

eller i slutet av 2023 om 2,6 GHz-auktionen skjuts upp. Om en auktion inte är avsikten, utan 

samordningen ska ske på annat sätt, måste PTS tydliggöra detta. Dessutom, genomförs inte en auktion 

anser Tre att det kan ifrågasättas om ”flera olika budstrategier och spektrumkombinationer” och den 

spektrumeffektivitet som PTS hänvisar till i PM:en verkligen kan realiseras.  

Av de två samordningsalternativ som PTS presenterar förespråkar Tre att tilldelningen av 2,1 GHz-

bandet tidigareläggs två år, med en oförändrad tillståndstid i detta band till den 31 december 2025. 

Därigenom uppnås en så god förutsägbarhet och investeringstrygghet som möjligt vid den första 

”omtilldelningen” som genomförs av PTS.  

Skäl mot en förlängning av 2,6 GHz-banden är, såsom PTS anger, att detta innebär en obefogad 

konkurrensfördel för de aktörer som idag har störst innehav i bandet. Net4Mobility innehar 80 MHz 

FDD, Telia innehar 40 MHz FDD och Tre innehar 20 MHz FDD. Tres FDD-spektrum bör inte likställas och 

sammanräknas med 50 MHz TDD eftersom detta kapacitetstillskott inte ger samma utväxling i bl.a. 

täckning som motsvarande FDD-spektrum; dessutom har TDD-spektrumet ett antal övriga 

begränsningar som FDD-spektrumet saknar. Tre vill därför starkt ifrågasätta PTS slutsats att Telia har 

det minsta frekvensinnehavet i 2,6 GHz-bandet. Möjligheten att tillhandahålla nätkapacitet ska även 

beakta respektive operatörs tillgång till frekvenser och utbyggnad i 1800 MHz-bandet, såsom PTS 

anger. 

En omständighet som dock behöver klargöras om tilldelningen av 2,1 GHz-bandet tidigareläggs är från 

vilken tidpunkt ”omfördelningen” av tillstånden i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden får genomslag eftersom 

tillståndstiderna inte börjar samtidigt. Detta gäller bl.a. det scenario som PTS lyfter fram i PM:en där 

en tillståndshavare ”bjuder på det band som är mest optimalt” och förvärvar spektrum i enbart ett av 

frekvensbanden. Detta skulle kunna medföra påtagliga omdispositioner jämfört med idag, vilket kan 

få stor påverkan under den tvååriga övergångsperioden från den 31 december 2023, då 2,6 GHz-
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tillstånden löper ut och nya tillstånd inleds, till samma datum 2025, då 2,1 GHz-tillstånden löper ut. 

Hur detta kommer hanteras behöver redovisas av PTS. 

Vad gäller erläggande av auktionslikvid bör PTS koppla detta till tidpunkten för nyttjande av tillstånd 

snarare än beslut om tilldelning av tillstånd.          

2 Övriga synpunkter på PM:en 

Som påtalats ovan har Tre vissa invändningar mot några av PTS bedömningar i PM:en, bl.a. rörande 

utbytbarheten mellan FDD- och TDD-spektrum och några av slutsatserna om befintliga innehav. Att 

utfallet av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-auktionerna, om avser TDD-spektrum, påverkar konkurrensanalysen 

vid tilldelningen av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden samt även senare 1800 MHz-bandet, som alla 

huvudsakligen avser FDD-spektrum, kan därför ifrågasättas. 

En annan invändning rör frågan om ”den förväntade trafiksituationen” ska beaktas i relation till 

mängden spektrum som är föremål för tilldelning, och inte bara den aktuella mängden spektrum. Tre 

motsätter sig detta, bl.a. eftersom det riskerar att cementera fördelar i tillståndsgivningen som vissa 

operatörer erhållit historiskt samt rådande marknadsförhållanden. En förväntad trafiksituation är 

dessutom allt för svår och komplex att förutse. Det finns t.ex. ett tydligt samband med operatörernas 

olika strategier vad gäller mobilt bredband, vilket ska jämföras med andra abonnemang som är mer 

begränsade i dataanvändning, liksom i stor utsträckning med hur operatörer väljer att profilera sig med 

olika typer av erbjudanden etc., vilket påverkar trafiksituationen i större utsträckning än antalet 

faktiska abonnemang. Att förutse trafiksituationen så pass långt fram i tiden som frekvenstillstånden 

sträcker sig är alltså orimligt och risken för grova felbedömningar är stor. 

Även den principiella frågan om operatörer som deltar i nätsamarbeten själva ska få bestämma om de 

ska delta individuellt eller via nätbolaget baserat på vad som är mest förmånligt för dem i auktionen 

är en fråga om Tre vill diskutera vidare med PTS. Ett sådant förfaringssätt riskerar att ge aktörerna 

fördelar som övriga marknaden saknar. 

Tre önskar således ha en fortsatt dialog med PTS avseende i PM:en behandlade, och andra anknytande, 

frågor inför tilldelningen av 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden. 

 

Stockholm som ovan 

 

Josefine Jonsson 
 


