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Remissvar PTS förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 
26 GHz-banden 

Fastighetsägarna är en riksomfattande branschorganisation, som arbetar för en väl fungerande 

fastighetsmarknad med stort fokus på hållbarhet, stadsutveckling och trygghet. Fastighetsägarna har 

ca 15 000 medlemmar och dessa äger tillsammans ca 80 000 fastigheter för kontors-, handels-, 

industri-, samhälls- och bostadsändamål. Bland medlemmar som äger flerfamiljshus finns såväl 

privata som kommunägda fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.  

Post- och telestyrelsen (”PTS”) genomför en allmän remiss av promemoria med förslag till villkor för 

lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden. Fastighetsägarna Sverige (”Fastighetsägarna”) har valt 

att besvara remissen. Svaret följer promemorians disposition.  

Övergripande 

Fastighetsägarna ställer sig positiva till att PTS föreslår tillstånd för lokala nät. Fastighetsägarna 

bedömer att möjligheten till lokala nät är viktig för den digitala utvecklingen och 

bredbandsutbyggnaden.  

Lokala nät kan främja en rad olika typer av verksamheter som bedrivs i fastighetsägares lokaler, såväl 

industri och utveckling som välfärdstjänster. Därutöver kan lokala nät förbättra den digitala 

tillgängligheten i bostäder och underlätta för nya mobilitetstjänster. Lokala nät kan också spela en 

viktig roll i fastighetsförvaltningen och underlätta utvecklingen av intelligenta och energieffektiva 

fastigheter.  

Fastighetsägarna bedömer att möjligheten att ansöka om lokala tillstånd kommer nyttjas av 

fastighetsägare, hyresgäster och andra aktörer. Oavsett om fastighetsägaren själv eller annan söker 

tillstånd är det dock viktigt att fastighetsägarens rådighet över sin fastighet säkerställs. I annat fall 

finns risk för suboptimala lösningar. PTS behöver därför ta särskilt hänsyn till detta vid utformningen 

av reglerna för lokala tillstånd.  

Avsnitt 1 – bakgrund och syfte 

Fastighetsägarna ser, utöver de behov som framgår av promemorian, att behov av lokala nät även 

kommer finnas för kontor, bostäder och fastighetsdrift i de flesta typer av byggnader.  
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Fastighetsägarna får särskilt framhålla vikten av att erforderlig bandbredd allokeras för lokala nät 

med hänsyn till att näten kommer utformas på olika sätt beroende på behoven i det enskilda fallet. 

Olika tillämpningar kommer använda olika fördelningar mellan upplänk och nedlänk. Detta måste 

möjliggöras utan risk för störningar vilket PTS behöver ta hänsyn till vid bedömningen av nödvändigt 

frekvensomfång.  

Avsnitt 2 – tilldelningsprocess 

Fastighetsägarna efterlyser en tydlighet kring kriterierna för att erhålla tillstånd. Promemorian 

innehåller inte någon tydlig beskrivning av vilka krav som ställs på den som söker tillstånd och hur 

konkurrerande ansökningar hanteras. Fastighetsägarna utgår från att tillstånd endast kommer 

beviljas en aktör för en viss geografisk yta, även om detta inte framgår med tydlighet av 

promemorian. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede tydliggöra hur tillstånden fördelas för att 

förslaget ska kunna bedömas.  

Fastighetsägarna anser att en förutsättning för att tillstånd beviljas ska vara att sökanden har 

fastighetsägarens tillstånd till installation och bibehållande av den utrustning som behövs för att 

anordna ett lokalt nät och därmed ta tillståndet i anspråk. Fastighetsägarna bedömer att det kommer 

saknas förutsättningar för en aktör som sökt och beviljats tillstånd att inom ibruktagandefristen 

etablerat ett lokalt nät utan fastighetsägarens tillstånd och det är därför påkallat att 

fastighetsägarens tillstånd också ska utgöra en förutsättning för beviljande av tillstånd. Följden av att 

inte införa ett sådant krav på tillstånd är annars att aktörer kan söka och beviljas tillstånd i syfte att 

tillskansa sig oskäliga konkurrensfördelar då fastighetsägaren under viss tid inte kommer kunna anlita 

en annan aktör eller etablera nätet själv.  

Avsnitt 3 – utformning av tillstånd  

Geografisk avgränsning 

Fastighetsägarna efterlyser tydlighet kring hur den geografiska begränsningen avseende tillståndsyta 

bestäms. Fastighetsägarna är tveksamma till att tillstånden ska avgränsas till en viss fastighet, detta 

då fastigheter varierar i storlek och till exempel ett sammanhängande huskomplex kan vara belägen 

på flera intilliggande fastigheter med samma ägare.  

Tillståndstid  

Fastighetsägarna anser att den initiala tillståndstiden bör utsträckas till sju år. Detta då 

sändarutrustningen i allmänhet har en avskrivningstid på sju år vilken tillståndstiden bör korrelera 

med för att uppmuntra utbyggnaden av lokala nät.  

Krav på ibruktagande 

Fastighetsägarna är positiva till ett krav på ibruktagande men anser som ovan anförts att 

fastighetsägarens tillstånd bör vara en förutsättning för att tillstånd ska beviljas. Om ett sådant krav 

införs bedömer Fastighetsägarna att tiden för ibruktagande bör utsträckas något för att den som 



 

 

beviljats tillstånd ska få skälig tid på sig att genomföra etableringen. Sex månader är i detta 

sammanhang en tämligen snäv tidsram för att genomföra såväl upphandling som installation.  

Om ett lokalt nät etableras men därefter tas ur bruk för PTS ha möjlighet att återkalla tillståndet.  

Avsnitt 5 – roaming  

Fastighetsägarna bedömer att lokala nät inom flera tillämpningsområden kommer vara beroende av 

möjligheten att ansluta det lokala nätet till allmänna nät. På grund av den korta räckvidden och 

känsligheten för fysiska hinder som följer av 5G-tekniken kommer makronäten behöva kompletteras 

med lokala nät för att erbjuda fullständig tillgång till 5G även inomhus. För att inte slutanvändare ska 

vara tvungna att ha avtal med flera operatörer för att kunna använda teknisk utrustning på olika 

platser, något som dagens krav på mobilitet förutsätter, bedömer Fastighetsägarna att roaming är en 

viktig förutsättning för utbyggnaden av 5G och för användningen av lokala nät.  

Fastighetsägarna ställer sig frågande till om det som anges i promemorian, att ingen skyldighet att 

teckna avtal föreligger, verkligen stämmer med hänsyn till lagen om elektronisk kommunikation samt 

EU-direktiv.  
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