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Datum: 2021-06-14  Sida: 1(11) 

      Ert Datum: 2021-05-12 Er referens: dnr 21–5384 

Remissvar avseende förslag till villkor för lokala 

tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden 

Projektet 5G i byggnad (https://www.5gibyggnad.se/) startades av Teknikmarknad 

(https://www.teknikmarknad.se/) tillsammans med KTH-Byggnadsteknik 

(https://www.byv.kth.se/avd/hallbara-byggnader/forskningsomraden/byggnadsteknik). 

Projektet har pågått i över 2,5 år och har samlat många deltagare i strategi- och 

projektmöten. 

I Sverige är mobildatatrafiken ständigt på väg upp. Med en fördubbling var tredje år måste 

mobilnäten byggas ut kontinuerligt. Dels med fler radiobasstationer. Dels med 

radiobasstationer och system som får högre kapacitet. Våra byggnader blir alltmer 

energieffektiva, med armering i väggarna och med energifönster som innehåller metallfolie, 

som på ett effektivt sätt håller både kylan och radiovågor ute. Med ökande frekvenser i 

mobilnäten kommer vi allt närmare den oundvikliga sanningen. Med tanke på att mer än 

80% av all mobil datatrafik genomförs inomhus kommer vi att behöva 5G-nät också inne i 

våra byggnader. Projektet 5G i byggnad driver 5G-utvecklingen i Sverige och samlar 

fastighetsbolag, teleoperatörer, teknikutvecklare, teknikleverantörer, kommuner och 

regioner för att starta upp Sveriges första 5G-nätverk med inomhustäckning. Just nu 

projekteras 5G-installationer för ett sjukhus i Stockholm. Projektet 5G i Byggnad lämnar med 

utgångspunkt från det som behandlats av projektets medlemmar följande synpunkter på 

PTS remiss angående lokala tillstånd. 

 

1. Bakgrund och syfte 

Tredje stycket, andra meningen. I de fall det lokala tillståndet skall användas för 

radiotäckning inomhus i en fastighet är det enligt vår mening viktigt att hitta balansen 

mellan fastighetsägarens äganderätt som är reglerad i grundlag och andra intressenter som 

kan vilja söka ett lokalt tillstånd för nämnda fastighet. Vi anser att makronäts 

mobiloperatörer och associerade bolag som beviljades nationella blocktillstånd den 19/1–

2021 inte skall kunna söka lokala tillstånd, om inte fastighetsägaren vill det. Det är också 

viktigt att om fastighetsägaren och en makronätsoperatör med associerade bolag är överens 

om att makronätsoperatören ansöker om lokala tillståndet i fastigheten så skall de andra 

makronätsoperatörerna erbjudas att ansluta sig med nationell roaming till den 

makronätsoperatör som ingår avtal med fastighetsägaren för att undvika parallella 

inomhusnät. Detta för att inte försvåra för den ambition PTS har beskrivit i följande stycke 

om att gynna konkurrensen samt att de har fått sig tilldelade stora frekvensresurser redan. 

Konkurrensen och kreativiteten behöver öka i den oligopolmarknad för mobilnät vi har i 

Sverige idag.  

https://www.5gibyggnad.se/
https://www.teknikmarknad.se/
https://www.byv.kth.se/avd/hallbara-byggnader/forskningsomraden/byggnadsteknik
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Sjunde stycket, Inomhusanvändning. Förutom de exempel PTS har anfört som troliga 

användningsområden har många fastighetsägare för kontor, butiker och lägenheter uttryckt 

behov av lokala tillstånd för inomhusnät. 

Elfte stycket, sista meningen. V.g. se vår kommentar i §3.4.1 om behovet av mer 

frekvensutrymme än 40MHz + 40MHz i ett senare tillfälle, där kanske bara 10MHz är 

användbart i steg 2. 

 

2. Tilldelningsprocess 
2.1. Tidplan 

I bilaga A och B föreslås i licensvillkoren att Tillståndshavaren ska ha tagit tillståndet i 

bruk med minst en fast installerad sändare inom den tillståndsytan, och i det 

frekvensutrymme tillståndet gäller senast sex (6) månader efter utfärdandedatum av 

tillståndet och därefter upprätthålla sådan sändning. I annat fall kan PTS komma att 

återkalla tillståndet. 

När det gäller inomhusnät för 5G finns det många tillämpningar som för att fungera 

tillfredsställande kräver 3GPP release 16 och 5G Stand Alone som minimum. T.ex. 

Network Slicing och IoT och andra tjänster som kräver säker autentisering och unika 

egenskaper. Har ni räknat på när i tiden den typen av utrustning (5G-NR och 5G-Core) 

kan vara tillgänglig från leverantörerna och installerade och klara hos operatörer? Som 

ni säger i paragraf 3.3 vill ni inte att licenser söks i spekulativt syfte. Tiden från 

september 2021 när ni föreslår att öppna för ansökan till att sex månader har förflutit är 

för kort tid för att få rätt utrustning på plats för den som ansöker om lokalt tillstånd. En 

komplicerande faktor för organisationer som måste följa LOU för upphandling är att en 

sådan upphandling kan ta ett år att genomföra och en sådan upphandling startas inte 

om man inte har det lokala tillståndet. 

2.2. Samrådsskyldighet för radiotillstånd 

Eftersom många fastighetsägare har hyresgäster med känslig verksamhet; sjukhus, 

advokater, myndigheter, press, etcetera) är det viktigt att de höga krav som ställs på 

makronäten också ställs på nät med lokala tillstånd. De som sökte makronätslicenserna 

avkrävdes omfattande information och dokumentation. Det gäller för PTS att utforma 

kraven på information och dokumentation på ett sådant sätt att enskilda mindre 

fastighetsägare klarar av att söka lokala tillstånd utan staber av jurister. 

Finns det fler än SÄPO och MUST som bör ställa säkerhetskrav på ansökare av lokala 

tillstånd med tanke på Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-20181174-om-informationssakerhet-for_sfs-2018-1174), samt 

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 

tjänster (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-20181175-om-informationssakerhet_sfs-2018-1175)? 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181174-om-informationssakerhet-for_sfs-2018-1174
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181174-om-informationssakerhet-for_sfs-2018-1174
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181175-om-informationssakerhet_sfs-2018-1175
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181175-om-informationssakerhet_sfs-2018-1175
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3. Utformning av tillstånd 

3.1. Lokala sändartillstånd 

Det är flera saker som behöver förklaras i tillståndsvillkoren. 

• Vilka kan ansöka om lokala tillstånd, och i så fall med vilken rätt? Vi anser att 

makronäts mobiloperatörer och associerade bolag som beviljades nationella 

blocktillstånd den 19/1–2021 inte skall kunna söka lokala tillstånd, om inte 

fastighetsägaren vill det. Det är också viktigt att om fastighetsägaren och en 

makronätsoperatör med associerade bolag är överens om att 

makronätsoperatören ansöker om lokala tillståndet i fastigheten så skall de 

andra makronätsoperatörerna erbjudas att ansluta sig med nationell roaming till 

den makronätsoperatör som ingår avtal med fastighetsägaren för att undvika 

parallella inomhusnät. Om det uppstår behov av parallella inomhusnät så kan det 

åtföljande behovet av många kabeldragningar medföra risk för otätheter i 

brandväggar. Även andra problem relaterade till otäthet kan uppkomma. I detta 

sammanhang kan betänkas att fastighetsägaren måste ha kapacitet att bevaka 

att täthet upprätthålls beständigt. Detta kan medföra betydande svårigheter och 

även onödiga kostnader. 

• Vilken möjlighet har fastighetsägaren att påverka vem som kan få lokalt tillstånd? 

Har en fastighetsägare förtur? 

• Kan flera aktörer söka lokala tillstånd för samma geografiska yta (tillståndsyta) i 

en fastighet? Kan en fastighet vara ett helt kvarter med olika fastighetsnummer 

men som ägs av samma fastighetsägare? 

• Om någon ansöker om lokalt tillstånd i en fastighet men sedan slutar använda 

tillståndet, vad händer då? Kan den som har lokala tillståndet överföra det på 

någon annan eller går tillståndet tillbaka till PTS? Följer tillståndet 

fastighetsägaren eller fastigheten vid ägarbyte? 

• Ifall en fastighet inomhus måste byggas om p.g.a. nya hyresgäster, hur hanteras 

ombyggnation av inomhusnät ifall det är flera aktörer som har lokala tillstånd i 

samma byggnad och den geografiska strukturen inomhus på de lokala tillstånden 

kräver förändring? 

• Det finns fastighetsägare med hundratals byggnader som har egna 

fastighetsbeteckningar. Kan en fastighetsägare ansöka för alla fastigheter i 

beståndet i en ansökan för att förenkla administrationen? Ansökningsförfarande 

och licensvillkor för lokala tillstånd måste ta hänsyn till att fastighetsägare är 

olika stora med små eller stora bestånd. 

• På vilket sätt kommer lokala tillstånd att licensieras? Skönhetstävling, högsta 

ekonomiska bud, eller den som kommer först med sin ansökan? Ifall det är den 

som ansöker först kommer den att kunna komplettera sin ansökan ifall den inte 

uppfyller alla krav från PTS eller går möjligheten automatiskt över till den som 

står näst i kön. 

• Ett annat sätt att licensiera lokala tillstånd är att ge det till fastighetsägaren för 

en specifik fastighet när så fastighetsägaren ansöker. Då kan fastighetsägaren 
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avgöra själv om hen skall göra allt i egen regi eller köpa tjänster av andra 

leverantörer av kommunikationstjänster, m.a.o. full rådighet för 

fastighetsägaren. 

• Hur kommer behov av korta, i tiden, lokala tillstånd att hanteras vid tillfälliga 

sändarplatser? Detta är aktuellt för exempelvis media samt vid 

byggarbetsplatser. 

• Vi anser också att det är viktigt att ledningsrätten, LEK och den uppdaterade LEK 

(telekomindex) senare i år samt licensvillkoren är koordinerade för att undvika 

onödiga juridiska konflikter mellan olika parter. Vi ser inte att detta är gjort ännu. 

Att t.ex. avgöra vem som har rätt att bygga nätet i en fastighet med hjälp av 

ledningsrätten kan vara konfliktfyllt och är både omständligt och tidsödande.  

 

3.2. Tillståndstid 

Det vore att föredra att tillståndstiden är sju år enär det är ofta en avskrivningstid för 

utrustning som används bland operatörer som har mobilnät. Vi anser också att 

förlängning upp till fjorton år vore lämpligt. 

3.3. Krav på ibruktagande 

V.g. se våra kommentarer i §2.1. 

3.4. Tekniska villkor 

3.4.1. Allmänt 

Makro kontra lokala tillstånd – interferens och TDD strukturer 

En stor del av den marknad som ser fram emot att använda lokala tillstånd för sin 

digitalisering är inom industriell verksamhet så som fabriker och andra 

produktionsanläggningar, transportsektorn (hamnar, godsterminaler), men även 

logistikcenter och lager, samt även samhällsnyttiga områden så som exempelvis 

kraft/vatten/återvinningsanläggningar och även inomhusnät i fastigheter (kontor 

och/eller bostadshus). I de allra flesta användarfallen inom industrin är trafiken 

riktad ”från” de uppkopplade enheterna till centrala system (UL), till skillnad från 

konsumentbeteendet i makronätet, där trafik orienteringen är riktad ”till” enheterna 

från de centrala systemen (DL).  

Då de industriella behoven främst är upplänk (UL) orienterade, så blir det naturligt 

att implementationer för dessa vill ha en annan fördelning av TDD strukturen för de 

lokala tillstånd som ges kontra makronäten. Detta har redan setts i andra länders 

privata nät och baserat på erfarenheterna där är användningsförhållandet mellan 

upplänk/nedlänk i princip motsatt det en konsumentorienterad aktör har (dvs ca 

80/20 UL/DL i privata nät kontra 20/80 UL/DL i konsumentmiljön). Detta kommer i 

sin tur att orsaka störningar gentemot det närliggande makronätet (närmaste aktör 

där ligger på 3620 – 3720, där sannolikt en 100 MHz kanal kommer att användas då 

detta är det mest effektiva utnyttjandet av resurser). 
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En aktör (oavsett privat eller publik-operatör) som avser tillhandahålla en lösning 

som utnyttjar ett lokalt tillstånd för sin verksamhet, kommer nu att vara tvungen att 

följa den TDD struktur som ligger närmast, detta för att inte orsaka för mycket 

störningar i de fall där upplänk kontra nedlänk är omvänt. Om den som bygger med 

det lokala tillståndet ändå skulle välja att använda en annan TDD struktur, så orsakas 

inte bara störningar mot närmaste aktör mellan 3620–3720, primärt då på de 

närmaste ca 30 MHz av dessa (i området 3690–3720), men även det egna nätet 

kommer att störas av makronätet på de lägsta ca 30 MHz (dvs 3720–3750). 

För att kompensera för detta kan lokala tillståndsnätet välja att implementera ett 

”guardband” på 30 MHz, men det innebär att av det lokala tillståndets 80 MHz, kan 

man enbart bygga med 50MHz för att inte blir stört av eller störa makro nätet 

avsevärt. I tillägg ställer PTS krav på användandet av frekvensutrymmet för att inte 

förlora det, så en implementation av ett guardband på detta sätt innebär utifrån det 

förslag som ligger att den som fått ett lokalt tillstånd löper risken att förlora de 30 

MHz och att de sedan allokeras till en ny aktör som i sin tur skapar störning både 

uppåt och nedåt från dessa 30 MHz. 

Vidare har allokeringen av makronäten i utrymmet 3400–3720 skapat situationen att 

en makro-aktör drabbas hårdare av lokala tillstånd än de övriga – samtidigt har man 

valt att allokera den aktör som erhöll 120 MHz i mitten av makronätsutrymmet. En 

allokering där de med 100 MHz vardera allokerats 3400–3500, 3500–3600 och den 

med 120 allokerats 3600–3720 hade skapat en mer gynnsam situation för hela 

marknaden. Detta då sannolikt makro-aktörerna har samma avsikt med sina 100 

MHz kanaler (då 100MHz är det mest spektrum effektiva i avseende 

överföringskapacitet), där 3 x 100 MHz i så fall skulle ha hamnat i området 3400–

3700. 

Den kvarvarande 20 MHz för den aktör som har 120 MHz kommer visserligen i 

samma problematik som beskrivits ovan avseende störningar, men med enbart en 

20 MHz kanal blir påverkan mindre uppåt i bandet, och då i de allra flesta fall den 

industriella implementationen sker inomhus så kommer störningen för en 

makrokanal på 20 MHz att bli begränsad på ett helt annat sätt. 

Störningsnivån för makro-aktören beror givetvis på val av användning av dessa 20 

MHz, men även i fallet ”makronäts implementation” skulle dessa 20 MHz skapat ett 

naturligt ”mindre guardband” mellan makronätens DL riktade kanaler och lokala 

tillstånd/industri bandets UL riktade kanaler. Detta hade då varit applicerbart inte 

bara för enskilda näringsidkare som bygger helt egen infrastruktur som använder 

3720–3800, men även för makronätsoperatörerna att dra nytta av en annan TDD 

struktur i de fall där de står för infrastrukturen till den privata nätimplementationen, 

då i kombination med sina egna DL riktade 100 MHz kanaler lägre ner i bandet. 

I tillägg kunde man vid en sådan fördelning tänka sig att aktören med 120 MHz, pga 

störningarna som eventuellt påverkar dessa sista 20 MHz i samband med lokala 

tillstånd, skulle ges möjlighet att i de fall den aktören tillhandahåller infrastruktur för 
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användandet av 3720–3800, att kombinera utrymmet med 3700–3720 och på så sätt 

få access till 100 MHz total bandbredd istället för enbart de 80 MHz som annars ges. 

PTS har visserligen utlyst avsikten att lokala tillstånd också kan allokeras i 24GHz 

bandet och där kan då större bandbredder erhållas, men spektrumet på 3720-3800 

är mer effektivt än den föreslagna 24GHz frekvensen att täcka de industriella 

behoven primärt utifrån att 3720-3800 har en avsevärt bättre radioförmåga och 

kräver betydligt mindre radioplanering än 24+GHz frekvenser (och färre enheter för 

att skapa samma täckning), samt att 3720-3800 är en del av ett globalt band så finns 

det också betydligt större ekosystem runt de enheter, sensorer och andra 

uppkopplingsmetoder än på 24 GHz bandet. 

Det betyder att i steg två av lokala tillstånd när frekvensbandet 3720-3760MHz 

tillgängliggörs är det kanske bara 10MHz som är användbart på grund av 

ovanstående redovisade problematik. Ett sätt att lösa detta är att utöka 

frekvensbandet för lokala tillstånd till frekvenser ovanför 3800MHz. 

3.4.2. Typiska förutsättningar och parametrar för tänkta användarfall 

V.g. se vår kommentar i §3.4.1. 

3.4.3. Förslag på tillståndsvillkor 

Bilaga A §3. Vi anser att följande tillägg skall göras till existerande mening; ”…samt 

att vid behov möjliggöra anslutning till externa nät (mobila makronät, ISP’er, 

etcetera) så de lokala näten kan stödja tjänster som sträcker sig utanför fastigheten” 

Bilaga A §19. V.g. se vår kommentar till §2.1. 

Bilaga B §3. Vi anser att följande tillägg skall göras till existerande mening; ”…samt 

att vid behov möjliggöra anslutning till externa nät (mobila makronät, ISP’er, 

etcetera) så de lokala näten kan stödja tjänster som sträcker sig utanför fastigheten” 

Bilaga B §13. V.g. se vår kommentar till §2.1. 

 

4. Publika nummerresurser för privata nät 

E.164 telefoninummerplanen.  

I projektet 5G i Byggnad har frågan om nummerserier för fasta- och mobila nät identifierats 

som ett problem. PTS beskriver principerna och struktur på sin web-plats: 

https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-

adressering/telefoninummerplanen/beskrivning-av-telefoninummerplanen-och-dess-

principer/ 

samt, 

https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-adressering/telefoninummerplanen/beskrivning-av-telefoninummerplanen-och-dess-principer/
https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-adressering/telefoninummerplanen/beskrivning-av-telefoninummerplanen-och-dess-principer/
https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-adressering/telefoninummerplanen/beskrivning-av-telefoninummerplanen-och-dess-principer/
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https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-

adressering/telefoninummerplanen/telefonnummers-struktur/ 

Stora organisationer som till exempel Västra Götalandsregionen med sjukhus etc. har många 

fasta nummer baserat på 031 (geografiskt nummer) De vill undvika att tvingas byta nummer 

till ett 07x för alla sina anslutningar ifall de inför ett privat mobilt nät i sina fastigheter 

baserat på lokala tillstånd, enär detta medför extrakostnader samt svårigheter för de som 

under lång tid har använt de geografiska numren. Vi ser inte att detta skulle vara ett 

problem att genomföra eftersom den utrustning som fasta- och mobila teleoperatörer 

använder idag har möjlighet att bryta ner B-nummer analysen för att möjliggöra detta. 

För att det skall göras enligt konstens alla regler anser vi att PTS måste uppdatera sina regler 

runt geografiska nummer. 

E.212 Mobila nätkoder (MNC). 

Bilden nedan visar de möjligheter som finns att bygga fastighetsnät. 

 

Ref. GSMA 

Den delen som kallas ”Passive” är inte intressant för fastighetsägare eftersom de vill ha ett 

fastighetsnät i stället för parallella nät för alla tjänster inkl. IoT för sin fastighetsteknik samt 

för sina kunder för att uppnå kvalitetskriterier samt ordning och reda i fastigheterna, och 

inte en massa spring från flera makronätsoperatörer som ska underhålla sin utrustning. Det 

skall vara en serviceorganisation som sköter ett inomhusnät och som kan garantera 

överenskomna SLA’er. 

Den delen som kallas ”Active” löser problemet med att ha enbart ha ett fastighetsnät men 

kräver naturligtvis synkronisering samt att inomhusnätet är dominant visavi makronäten 

utanför fastigheten. 

• MORAN och MOCN med olika antennsystem: 

o Passive DAS fungerar dåligt (koaxförbindelser) för de högre frekvenserna i 5G 

samtidigt som troligen 3–4 makronätsoperatörer skall dela på 

antennsystemet. Skapar intermodulation i MORAN-fallet samt 

optimeringsproblem i båda fallen. 

https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-adressering/telefoninummerplanen/telefonnummers-struktur/
https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/nummer-och-adressering/telefoninummerplanen/telefonnummers-struktur/
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o Aktive DAS och Small Cells fungerar bra men används vid olika 

dimensioneringsfall beroende på fastighetens storlek och täckningsbehov. 

o Kräver inte nationell roaming men enligt fastighetsägarnas erfarenheter med 

makronätsoperatörernas erbjudanden ger det fastighetsägaren dålig 

flexibilitet, transparens samt dålig egen rådighet över IoT för fastighetsteknik 

samt sålda tjänster i fastigheten till hyresgäster.  

• CN Sharing med olika antennsystem: 

o Passive DAS fungerar dåligt (koaxförbindelser) för de högre frekvenserna i 5G 

samtidigt som troligen 3–4 makronätsoperatörer skall dela på 

antennsystemet. Skapar optimeringsproblem. 

o Aktive DAS och Small Cells fungerar bra men används vid olika 

dimensioneringsfall beroende på fastighetens storlek och täckningsbehov. 

o Kräver nationell roaming för att alla makronätsoperatörer ska finnas i 

fastighetsnätet. Endera kan en makronätsoperatör göra avtal med 

fastighetsägaren och ansluta sitt Core-network och ansluta övriga 

makronätsoperatörer med nationell roaming, eller så kan en tredje aktör 

(Neutral Host) mellan fastighetsägare och makronätsoperatörer etableras 

som gör avtal med fastighetsägaren och ansluter alla makronätsoperatörer 

medelst nationell roamingavtal till sitt Core-network. I det andra fallet med 

Neutral Host uppstår större flexibilitet, transparens och egen rådighet för 

fastighetsägaren enär konkurrensen ökar och Neutral Hosts med olika 

specialiteter kan etableras för olika typer av fastigheter och dess användning. 

T.ex. sjukhus, gruvor, hamnar, industrier, kontor, butiker, bostäder, etc.  

De flesta fastighetsägare vill ha egen rådighet, flexibilitet, transparens och öppna API’er och 

inte standardiserade erbjudanden som oftast erbjuds av makronätsoperatörer. 

Sverige har idag möjlighet att allokera mobila nätkoder med MNC-nummer från 00 t.o.m. 

99. Idag används koderna 01–29, 31–40, 42–59 och 63. Vi vet inte idag hur stort behovet är 

för mobila nätkoder i Sverige efter att användare av lokala tillstånd börjat använda sina 

licenser. Vad vi vet utifrån dialogen i projektet 5G i Byggnad är att inga av deltagande 

fastighetsägare utrycker önskemål att ha slutna nät. Alla vill att makronätsoperatörernas 

abonnenter skall ha möjlighet till roaming in på de lokala näten och inte stängas ute. Det de 

också med bestämdhet uttrycker är att man enbart vill ha ett fastighetsnät som alla kan dela 

på och inte som nuvarande situation där det i en och samma fastighet kan finnas flera 

parallella fastighetsnät där drift och underhåll görs av respektive makronätsopertör till 

förfång för fastighetsägaren och dess ambition att ha ordning och reda i lokalerna. I takt 

med att 5G rullas ut ökar trafiken substantiellt och tjänsterna på näten blir mer komplexa 

och det kräver stabil inomhusuppkoppling som svårligen hanteras av makronäten. För 

fastighetsägaren blir 5G-nätet en strategisk del av totalerbjudandet till hyresgästen och inte 

något separat samt lika viktigt som V&A och elektricitet. 

Det är bra att PTS vill pröva från fall till fall, behovet av en unik mobil nätkod men vi anser 

också att PTS behöver undersöka om de företag som har allokerade nätkoder idag använder 

dessa. Krav på ibruktagande ska gälla både lokala tillstånd och mobila nätkoder. 
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Frågor till marknaden avseende publika nummerresurser för privata nät  

Fråga 1. Vi har den bestämda uppfattningen att privata nät skall kunna utbyta trafik med 

allmänna kommunikationsnät. 

Fråga 2. Det här får avgöras från fall till fall beroende på behov, men deltagande 

fastighetsägare i projektet 5G i Byggnad att uttryckt starka önskemål om samtrafik och 

nationell roaming. 

Fråga 3. Två fall kan uppstå. I det ena fallet där vi har fastighetsägare med mycket stora 

bestånd till exempel regioner. De kan troligen skapa god ekonomi med en egen 5G-Core SA.  

I det andra fallet använder flera fastighetsägare en Neutral Host som tillhandahåller en 

delad 5G-Core SA för att skapa synergi och god ekonomi. I det första såsom i det andra fallet 

används MCC-240 och det behövs en unik mobil nätkod. I.e. Varje 5G-Core skall ett eget 

MNC som möjliggör utbyte av trafik med allmänna kommunikationsnät och roaming. Slutna 

nät ses inte som intressant i för de flesta fastighetsägarna. 

Fråga 4.  

Vänlig se vårt svar ovan om E.164 telefoninummerplanen. 

Några stora fastighetsägare har uttryckt intresse för eventuellt bli en MVNO för sina 

hyresgäster och behöver därigenom publika nummer. 

När det gäller Internet of Things (IoT) för övervakning och styrning av fastighetsteknik så 

måste sensorer, ställdon, displayer, kameror, etc. som innehåller SIM, eSIM och kommande 

iSIM att adresseras av 5G-nätet och kräva interna nummer i de flesta fall. I vissa fall kan det 

krävas publika nummer ifall utrustning skall nås externt ifrån. 

 

5. Information om roaming för innehavare av lokala tillstånd 

Andra stycket känns egendomligt och otydligt när vi jämför med nu gällande lag om 

elektronisk kommunikation (LEK 2003:389), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-

kommunikation_sfs-2003-389. Vi anser att makronätsoperatörerna måste anses ha 

betydande inflytande (kapitel 4, 4§) över de som har lokala tillstånd och som ämnar utbyta 

trafik med allmänna kommunikationsnät samt önskan om att makronätsoperatörerna skall 

kunna medelst roaming nyttja fastighetsnätet med lokala tillstånd. Kapitel 4, §8 punkt 6 

specificerar att en operatör kan förpliktas att erbjuda specificerade tjänster som krävs för 

att säkerställa samverkan mellan tjänster ända fram till slutanvändarna. Vi anser att detta är 

nog för att makronätsoperatörer har en skyldighet att ingå avtal med nätägare med lokala 

tillstånd och naturligtvis med rimliga villkor för båda parter. Vi har gjort en jämförelse av LEK 

(2003:389, kapitel 4) med EU direktivet 2002/19/EG som ligger till grund för den svenska 

lagen enligt nedan.  

Enligt EU direktiv 2002/19/EG artikel 12, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0019&from=sv skall nationell regleringsmyndighet, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0019&from=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0019&from=sv
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i.e. PTS, ha möjligheter att införa skyldigheter för operatörer att uppfylla rimliga krav på 

tillträde nätdelar och faciliteter i situationer då den nationella regleringsmyndigheten anser 

att nekat tillträde eller orimliga villkor med liknande verkan skulle hindra uppkomsten av en 

hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundsnivå eller att det inte skulle ligga i 

slutanvändarnas intresse. Operatörer kan ibland åläggas enligt punkten g) att erbjuda 

specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan mellan tjänster ända fram till 

slutanvändare, t.ex. faciliteter för intelligenta nättjänster eller roaming på mobilnät. Det 

som är understruket i föregående mening är utelämnat i nu gällande LEK (2002:389). Vi 

utgår från att detta inte har någon betydelse i juridisk mening. Ifall det har juridisk betydelse 

är det viktigt att den uppdaterade Lagen om Elektronisk kommunikation (Europeisk kodex 

för elektronisk kommunikation) som planeras beslutas av Riksdagen senare i år, klargör 

detta. 

Enligt EU direktiv 2018/1972 för europeisk kodex för elektronisk kommunikation, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=SV i 

artikel 73, kan operatörer åläggas av nationell regleringsmyndighet, i.e. PTS, att i punkten h) 

erbjuda specifika tjänster som är nödvändiga för att säkerställa interoperabilitet för tjänster 

ända fram till slutanvändarna, eller roaming i mobilnät.  Regeringen har tidigare skickat ut 

en Remiss av Promemoria: Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för 

elektronisk kommunikation, https://www.regeringen.se/remisser/2019/09/remiss-av-

promemoria-genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-kodex-for-elektronisk-

kommunikation/. 

PTS har själva i sitt Remissvar avseende promemorian Genomförande av direktivet om 

inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation, 

https://www.pts.se/contentassets/5cd94026d3464273a4aa6bff9e57056e/post-och-

teletstyrelsen-remissvar-dnr-i2019_02319_d.pdf, i paragraf 7.8 Allmänna tillståndsvillkor, 

angett att promemorian behöver förtydligas när det gäller tillträde och roaming samt 

framåtblickande analys av marknadens konkurrensvillkor som EU direktivet kräver. 

Vi hemställer att PTS klargör ovanstående problemställningar både i existerande LEK och 

den uppdatering som skall beslutas av Riksdagen senare i år. För de som skall ansöka om 

Lokala Tillstånd är det synnerligen viktigt att de vet villkoren för tillträde och nationell 

roaming innan de ansöker om Lokala Tillstånd och börjar investera i fastighetsnät för 5G-NR 

och 5G-Core. Med tanke på att högre frekvensområden skall användas i 5G, samt att 

mobiltrafiken fördubblas vart tredje år och att tjänsterna blir mer komplexa och kräver 

stabilare inomhustäckning är det av yttersta vikt att lagstiftning och PTS agerande tar 

hänsyn till den stora vikten av nationell roaming. 

I remissen §5 lyser det mellan raderna att PTS passar i frågan om nationell roaming men vi 

anser att PTS som nationell regleringsmyndighet måste vara involverad i att etablera 

förutsättningar för nationell roaming för lokala tillstånd. Vi anser också att frågan om 

nationell roaming borde ha lösts innan man utlyser lokala tillstånd. Som det nu är ur 

fastighetsägarens perspektiv görs det i fel ordning. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=SV
https://www.regeringen.se/remisser/2019/09/remiss-av-promemoria-genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/09/remiss-av-promemoria-genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/09/remiss-av-promemoria-genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
https://www.pts.se/contentassets/5cd94026d3464273a4aa6bff9e57056e/post-och-teletstyrelsen-remissvar-dnr-i2019_02319_d.pdf
https://www.pts.se/contentassets/5cd94026d3464273a4aa6bff9e57056e/post-och-teletstyrelsen-remissvar-dnr-i2019_02319_d.pdf
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Vid pennan och kontaktperson,  

 

------------------------------------------------------ 

Jan Danielsson 

5G i Byggnad, telekomexpert 

 

Remissvaret har beslutats av Bengt Simonsson VD för Teknikmarknad och projektledare för 

5G i Byggnad, samt Folke Björk Professor vid institutionen för Byggnadsteknik på KTH. 
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