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Synpunkter på remissdokument DNR 21-5384 
avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- 
och 26 GHz-banden 

AFRY inkommer härmed med synpunkter gällande Post- och telestyrelsens 

remissdokument med diarienummer 21-5384. 

AFRY välkomnar möjligheten att yttra sig och ge sina synpunkter i anslutning till Post- 

och telestyrelsens (PTS) konsultation avseende lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-

banden. Vi ser många fördelar med att kunna utnyttja de möjligheter som 5G ger för 

att kunna utveckla svenskt näringslivs konkurrenskraft. En viktig del i detta är den 

möjlighet som PTS nu föreslår och som innebär att frekvensutrymme avsätts för lokala 

tillstånd. 

Generellt yttrande 

För svenska aktörer inom områden såsom industrier, hamnar, flygplatser och jordbruk, 

handlar det om att i framtiden kunna erhålla egna lokala frekvenstillstånd som 

möjliggör införande av egna lokala nät för säker och robust trådlös överföring av 

information inom egna fastigheter och industriområden.  

Det är av stor vikt att svenska aktörer ges möjligheter att kunna utvecklas för att dels 

kunna konkurrera med andra länder, dels kunna utveckla nya innovativa applikation 

och affärsmodeller som kan tillämpas globalt.  

PTS förslag om villkor för lokala tillstånd är således en unik möjlighet för svenskt 

näringsliv att utvecklas utan begränsande regleringar. AFRY anser att det är ett bra 

beslut att tilldela lokala tillstånd i frekvensutrymmet 3720–3800 MHz och 24,25–

25,1 GHz. 

AFRY önskar att PTS kommer att hålla avgifterna för lokala tillstånd på nivåer som 

motsvarar, eller är lägre än, de avgifter för andra typer av tillstånd för användning av 

t.ex. landmobil radio eller lokala komradiosystem. Dessa prisnivåer har en acceptans 

bland företag och en liknande prisbild kan vara en förutsättning för avsett brett 

utnyttjande av denna nya möjlighet med lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-

banden. Hänsyn bör även tas till små och medelstora företag och deras ekonomiska 

förutsättningar.  

Specifikt yttrande 

Kapitel 2. Tilldelningsprocess, avsnitt 2.2 Samrådsskyldighet för radiotillstånd 

I detta avsnitt går det att läsa följande: ”…att PTS har en skyldighet att samråda en 

tillståndsansökan med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.” 



 
 

 

 

Kommer denna skyldighet även att gälla alla ansökningar för lokala tillstånd?  

I så fall - finns det då en risk för en fördröjd hantering av inkomna 

tillståndsansökningar?  

AFRY önskar att denna process förtydligas, samt föreslår att tydligt belysa detta i 

kommande dokumentationen för tillståndsansökan för lokala tillstånd. 

Kapitel 3. Utformning av tillstånd, avsnitt 3.2 Tillståndstid 

I detta avsnitt går det att läsa följande: ”PTS inriktning är att bestämma tillståndstiden 

till fem år med möjlighet till förlängning till sammanlagt tio år, dock längst till den 

31 december 2032.” 

AFRY anser att fem år är en alltför kort tillståndstid, då det skall betänkas att om t.ex. 

ett företag eller annan aktör bygger upp sin infrastruktur och digitalisering med hjälp 

av ett lokalt privat nät så uppnås en funktionalitet, ett beroende och en effekt av det 

privata nätet som gör att fem år är en alltför kort tid för ett lokalt tillstånd. Denna typ 

av investeringar görs vanligtvis med perspektivet 10-20 år.  

Vidare anser AFRY att det är av stor vikt att reglerna kring själva förlängningen av ett 

lokalt tillstånd är tydliga. Kan man t.ex. per automatik förlänga, eller förutsätta en 

förlängning, om man har uppfyllt PTS grundläggande krav under perioden?  

AFRY föreslår att den initiala tillståndstiden ska var längre än fem år, förslagsvis tio år, 

samt önskar att processen kring förlängningar förtydligas i kommande 

dokumentationen för tillståndsansökan för lokala tillstånd. T.ex. kan det framgå att om 

en tillståndsinnehavare har uppträtt korrekt och uppfyllt sina grundläggande åtagande 

så förlängs tillståndet per automatik. 

Kapitel 5. Information om roaming för innehavare av lokala tillstånd 

I detta avsnitt går det att läsa följande: ”…det måste finnas roaming vid nödsamtal via 

112”.  

Utifrån kontexten är det oklart om detta avsnitt är av informativ karaktär eller om det 

faktiskt kommer att ställas krav på att innehavare av lokala tillstånd skall tillse att 

deras privata nät skall kunna användas för nödsamtal via 112. Om det senare avses, 

så vore det olyckligt då en väsentlig anledning till användandet av privata nät är av 

karaktären informationssäkerhet och då kan det för vissa fall krävas total isolering från 

publika nät.  
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