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Samråd om PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-, 2100 
MHz- och 2600 MHz-banden  
 
I två dokument samråder PTS vissa utredningspunkter och preliminära förslag om 
inriktning för tilldelning av dels 900 MHz bandet, dels 2100 och 2600 MHz-banden. 
Telia lämnar följande synpunkter på de två samrådsdokumenten. 
 
 
Tidplanen för processen 
 
PTS anger kvartal tre 2023 som preliminär tidpunkt för tilldelning av tillstånden. Som 
framgår av samrådsdokumenten återstår dock en hel del viktiga och komplicerade 
frågeställningar att lösa innan den formella urvalsprocessen kan inledas. Till det 
kommer osäkerheten i när den nödvändiga lagändringen för en samordnad process 
träder ikraft och när förlängningsprocessen kan vara slutligt avgjord. En annan 
osäkerhet som Telia berör nedan är villkoren till skydd för Sveriges säkerhet. Den 
angivna tidpunkten för en auktion framstår därför som högst osäker i dagsläget. 
 
Samtidigt är det av stor vikt att inte processen försenas i relation till angiven tidsplan 
och därför är det angeläget att osäkerhetsmomenten kan klaras ut snarast möjligt så 
att tilldelningsprocessen kan föras framåt och ge aktörerna en rimlig förutsebarhet i sin 
verksamhet. 
 
 
En samordnad process för tilldelning av de tre banden 
 
PTS inriktning är en samordnad och samtidig process för tilldelning av de tre banden 
och redovisar två arbetshypoteser för en sådan process: 
 

• Ett gemensamt urvalsförfarande med två auktioner i följd, först 900 MHz-
bandet och därefter en samordnad auktion för 2100 MHz- och 2600 MHz-
banden med flytträtt mellan de två senare banden. 

• Ett gemensamt urvalsförfarande med en enda auktion där alla tre banden görs 
tillgängliga parallellt med flytträtt mellan 2100 MHz- och 2600 MHz-banden. 
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Som Telia har framhållit tidigare så ser vi ser stora fördelar med att tilldelningen av de 
tre banden sker samtidigt i en samordnad och gemensam process. 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. Det bör således genomföras en samlad process där 
budgivning sker samtidigt på samtliga aktuella band 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. Telia kan inte ta ställning till de två alternativen innan 
närmare detaljer om formatet är klargjorda.   
 
En samordnad och samtidig tilldelning av banden förutsätter vidare att 2600 MHz-
tillstånden förlängs att gälla till utgången av 2025. Detta förutsätter i sin tur en 
lagändring. Ett lagförslag med den innebörden bereds för närvarande men det är 
oklart när den nya regleringen träder ikraft. Förutsatt att en framtida tilldelning 
utformas på sätt som redovisas ovan ställer sig Telia positivt till en sådan förlängning.  
 
 
Tillståndstid och geografisk omfattning 
 
Enligt PTS bör tillstånden ha nationell omfattning och att giltighetstiden inte bör vara 
kortare än 20 år. Telia delar den bedömningen.  
 
 
Samhällsviktiga tjänster 
 
PTS bedömer att det inte finns ett behov av att avsätta någon del av frekvensutrymmet 
i de tre banden för samhällsviktiga tjänster. Telia delar den bedömningen. Dagens 5G-
nät är konstruerade för att kunna tillmötesgå olika kravbilder och därmed kunna 
garantera olika kvalitetsnivåer och andra differentierande egenskaper. Behovet av 
separat spektrum för att bygga upp särskilda nät för samhällsviktiga funktioner har 
därför minskat väsentligt. För att utnyttja tillgängligt spektrum effektivt bör därför 
förstahandsalternativet vara att upphandla en tjänst via de befintliga mobilnäten. Först 
om detta inte är möjligt kan det vara aktuellt att utvärdera om frekvenser bör avsättas 
för en specifik tjänst.    
 
 
Ytterligare frågeställningar 
 
En av frågeställningarna som inte omfattas av samrådsdokumenten är processen 
ifråga om villkor till skydd för Sveriges säkerhet. De nya reglerna tillämpades första 
gången i samband med auktionerna av tillstånd i 2300 MHz- och 3600 MHz-banden. 
Handläggningen och den närmare utformningen av villkoren är för närvarande föremål 
för prövning i domstol. Utgången av denna prövning kan få stor påverkan på den 
kommande urvalsprocessen. Både utgången och när den slutligt föreligger är för 
närvarande svårt att förutse. 
 
Oavsett utgången av den rättsliga prövningen vill Telia framhålla vikten av att samtliga 
förutsättningar för auktionen ges i ett så tidigt skede som möjligt. Utgångspunkten 
måste vara att samtliga villkor för tillstånden ska framgå redan av den allmänna 
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inbjudan till ansökan i inledningen av urvalsprocessen, inklusive villkor till skydd för 
Sveriges säkerhet. Det innebär att sådana villkor som ska gälla alla tillståndshavare 
bör samrådas med berörda myndigheter redan före inbjudan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 
 


