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CANT:s Remissvar avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 
GHz- och 26 GHz-banden - Dnr 21–5384 
Sammanfattning  
CANT välkomnar PTS förslag angående lokala tillstånd och möjliggörandet av privata mobilnät. Förslaget 
ligger i linje med EU-kommissionens ambitioner att sätta fart på innovationer och investeringar i 
Europa1. Lokala tillstånd och privata nät är en förutsättning för digitaliseringen och den fjärde 
industriella revolutionen, Industri 4,0. Spektrum och frekvenser är en naturresurs som fritt tillgängligt 
bidrar till innovation. entreprenörskap och nya företag. Privata nät bidrar även till ett säkrare och 
robustare samhälle i Sverige och kan vara en del av samhällsnätsinfrastrukturen som behövs för Rakel 
G2. Privata nät bidrar till en utökad konkurrens på marknaden och möjliggör för mer hållbara lösningar 
för fastighetsägare med minskande energibehov för digitaliseringen inom IT & Telekomsystem. Privata 
nät kan enkelt i framtiden med virtuella ORAN lösningar bli helt avgörande för att Sverige ska kunna 
klara klimatmålen. 
 
Tidplan 
Sverige ligger efter i utbyggnaden av 5G samt av lokala privata mobilnät på grund av bristande tillgång 
till fria frekvenser och det är av största vikt att PTS möjliggör tillgången till alla frekvenser i förslaget så 
fort som möjligt. Detta är av största vikt för digitaliseringen av vårt samhälle att möjliggöra  
utbyggnationen av smarta hem och städer. Användarna får med privata nät bättre tjänster och service. 
 
Samrådsskyldighet för radiotillstånd 
Det är viktigt att PTS är väldigt tydliga med vilka villkor och krav som gäller för hela den privata nätmark-
naden oavsett nivå på aktörer som vill etablera sig med olika typer av privata nät, till exempel angående 
val av leverantör för alla passiva och aktiva komponenter samt tillhörande tjänster. Ställ likvärdiga höga 
säkerhetskrav som ni har ställt på de stora mobiloperatörerna som bygger egna nät på egna frekvenser.  
 
Lokala sändartillstånd 
Det är viktigt att inte begränsa sändartillståndet för snävt eller lokalt så att det hindrar utveckling och 
innovation av nya produkter samt affärsmöjligheter. Både fastighetsägare, hyresgäster, systemleveran-
törer samt små nischade operatörer bör ha möjlighet till att få sändartillstånd lokalt samt på olika platser 
i landet för att kunna koppla ihop små lokala nät till större gemensamma nät. I en byggnad kan till 
exempel 2–4 olika privata nät behövas för helt olika användningsområden och tillstånden kan därför 
inte begränsas för snävt till såsom bara fastighetsägaren. Även avancerade WIFI6 lösningar med privata 
5G Core med utsändning av publika mobila nätkoder, till exempel Telias 240 01, behöver hanteras.  
 
 

 
1 Återhämtningspaketet RRF (The Recovery and Resilience Facility) ger en historiskt hög nivå av offentlig finansiering 
(750 miljarder euro) för omstart av ekonomin efter Corona. Investeringar i 5G har prioriterats och kommer att utgöra en 
stor del av de 130 miljarder euro som riktar sig till digital utveckling för perioden 2021–2023 



 
 
Tillståndstid 
Tillståndstiden bör vara minst 7–10 år för att marknaden ska våga investera i stora privata nät på en 
industri eller i en större fastighet. Man bör också få tidig information om det finns en framtid efter 31 
december 2032 på detta band eller ett liknande ekvivalent ersättningsband. 
 
Krav på ibruktagande 
Under 2021–2022 bör kravet på ibruktagande vara minst 1 år då det tar lite tid att skapa nya affärs-
modeller för nya system och aktörer inom Telekom. Från 2023-01-01 kan kravet skärpas till ca 3–6 
månader för att undvika att frekvenserna inte används. Om man tillåter upp till fyra tillstånd på samma 
plats/byggnad (vilket är tekniskt möjligt) undviker man även inlåsning av frekvenser som hämmar kon-
kurrensen samt eventuell spekulation av frekvenser. 
 
Tekniska villkor 
Alla tekniska krav ska vara enligt öppna 3GPP-standards för att inte hindra utveckling och innovation. 
För helt separata ”stand-alone” nät, på till exempel en stor industri inomhus samt utomhus för införan-
det av Industri 4,0 bör det inte finnas krav på synkronisering av gemensam tid för UL och DL mot om-
givande publika nät då det hämmar användandet av IOT applikationer samt till exempel video från olika 
kameror.  
 
Roaming för innehavare av lokala tillstånd 
PTS bör redan nu inför tilldelningen av lokala nättillstånd se över möjligheten till att öppna upp för tving-
ande nationell roaming mellan operatörer. Framför allt från alla befintliga publika nät och in i små lokala 
privata nät. Självklart ska 112 tjänsten fungera överallt i alla nät och Samtrafik ska vara möjligt att 
genomföra mellan olika nät från till exempel OP1 till OP2.  
 
Fastighetsägare och små operatörer av privata nät behöver rådighet att själva kunna bestämma över 
sina mobilnät, säkerhet och data mm men samtidigt finns Ledningsrättslagen (1973:1144) och de nya 
reglerna i LEK, Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) om tillträde till fastighetsnät som PTS 
och kanske MSB Rakel G2 behöver ta hänsyn till vid utformandet av lokala tillstånd. Här finns flera kanske 
motstridiga önskemål och syften från olika aktörer men det finns många fördelar som skulle vara bra för 
Sverige om PTS tar fram ett förslag på hur man kan komma överens om en lämplig modell för vem som 
får göra vad och vem som pratar med vem utan att bryta mot lagen samt hämma innovationen och 
konkurrensen.  
 
Stockholm den 15 juni 2021 
CANT 
 
 
 
Pontus Thureson 
VD 
 


