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Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

pts@pts.se 

 

Yttrande över PTS:S inriktning för tilldelning av  2,1 GHz- och 
2,6 GHz-banden 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av samrådsdokumentet om PTS:s inriktning för 

tilldelning av  2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, med dnr. 21-1698, som Post- och 

telestyrelsen (”PTS”) remitterade den 25 mars 2021 (”Förslaget”). Tele2 får härmed 

inkomma med följande yttrande.  

 
1. En samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 

Tele2 ställer sig generellt sett positivt till en flytträtt mellan 2,1 och 2,6 GHz-banden. 

För att en mer specifik bedömning av en sådan flytträtt ska kunna göras krävs 

emellertid att förutsättningarna i 2,6 GHz-bandet utreds ytterligare, bland annat med 

avseende på störningsrisken, både mellan basstationer och mellan slutanvändare, 

som föreligger vid en kombination av TDD och FDD i bandet. Detta har bland annat 

uppmärksammats av 3GPP och CEPT.  

  

2. Behovsprövning för tillhandahållande av samhällsviktiga tjänster 

Tele2 tillstyrker PTS:s bedömning att det inte finns anledning att avsätta någon del av 

2,1 eller 2,6 GHz-banden för samhällsviktiga tjänster. 

 

Tele2 uppmärksammar härvidlag dels att 2x10 MHz i 700 MHz-bandet redan har 

avsatts för sådan användning, dels att MSB har föreslagit att samhällsviktiga tjänster 

ska kunna tillhandahållas av MSB via en MOCN-lösning i ett eller flera kommersiella 

nät, dels att den statliga operatörer Teracom nyss har förvärvat 80 MHz i 2,3 GHz-

bandet, dels att PTS utreder möjligheter till prioritet av samhällsviktiga användare i 

kommersiella nät. Något behov av ytterligare kommunikationslösningar för 

samhällsviktiga tjänster synes inte föreligga. 

 

3. Tidpunkt för tilldelning  

Tele2 noterar att PTS:s förslag på tidpunkt för tilldelning (Q3 2023) ligger drygt 2 år 

innan de nya tillstånden planeras att tas i bruk. I Tele2:s mening vore den av PTS 

föreslagna auktionspunkten acceptabel under förutsättning att den fulla auktions-

likviden inte behöver erläggas vid auktionsavslut. Om en sådan ordning enligt PTS 

inte är möjlig bör en senare tidpunkt för tilldelning övervägas.  

 

4. Samordning med tilldelning av 900 MHz-bandet 

Tele2 förordar en tidsmässigt samordnad tilldelning. Bedömningen av huruvida en 

sådan tilldelning bör ske genom att 900 MHz-tillstånd tilldelas först eller om alla tre 

banden auktioneras ut parallellt, kan bedömas först när auktionsformaten är kända. 

 

5. Tillståndstid 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på en tillståndstid om minst 20 år. 
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6. Geografisk omfattning 

Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på en tilldelning av nationella blocktillstånd. 

   

7. Behov av krav på täckning och utbyggnad 

Tele2 noterar PTS:s bedömning att vägar och järnvägar har en lägre prognosticerad 

uppfyllnadsgrad i förhållande till regeringens s.k. mobilitetsmål och EU-kommissionens 

5G Action Plan.  

 

Tele2 uppmärksammar härvidlag för det första att svenska operatörers pågående 5G-

utrullning och modernisering av 4G kommer att innebära såväl mer täckning som mer 

kapacitet i svenska mobilnät, inklusive längst vägar och järnvägar. Täcknings- och 

kapacitetsutbyggnaden kommer att pågå under många år framöver, varför PTS:s 

beslut om täcknings- och utbyggnadskrav i 2,1 och 2,6 GHz-banden bör baseras på 

prognoser som sträcker sig längre än till 2023 och 2025. 

 

För det andra har PTS alldeles nyligen engagerat svenska operatörer i kommande 

EU-bidragsprocesser, som bland annat syftar till att förstärka 5G-täckning och 5G-

kapacitet längst just vägar och järnvägar. Även dessa processer måste tas i 

beaktande vid bedömningen av behovet av täcknings- och utbyggnadskrav i 2,1 och 

2,6 GHz-banden. 

 

Tele2 noterar vidare att det redan idag finns krav på täckning och utbyggnad i ett 

tillstånd i 700 MHz-bandet och i ett tillstånd i 800 MHz-bandet. 

 

Slutligen noterar Tele2 att kapacitetsband, såsom 2,1 och 2,6 GHz-banden, inte 

lämpar sig för täcknings- och utbyggnadskrav. Härvidlag påminner Tele2 om att PTS 

valde att inte införa täcknings- och utbyggnadskrav i de nyligen tilldelade 3,5 och 2,3 

GHz-banden.   

 

Mot bakgrund av det ovanstående drar Tele2 slutsatsen att det inte finns något behov 

av ytterligare tillstånd med krav på täckning och utbyggnad.  

 

 

 

 

* * * 
 

 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Regleringschef 


