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

Sammanfattning

Vi rekommenderar PTS att låta en sammanhängande del av frekvensutrymmet för 5G
hållas lättillgängligt för en större mångfald av aktörer för att lägga grunden för
samhällsnyttig innovation.

Vi anser därför att delar av 5G-frekvensbanden bör reserveras för licensfritt nyttjande, likt
CBRS, alternativt tilldelas genom en kraftigt förenklad och kostnadseffektiv
tillståndsprocess.

En sådan lösning skulle innebära att PTS tar ett helhetsgrepp att ge 5G möjlighet att
utvecklas till dess fulla potential. Med ökad spektrumeffektivitet, resursutnyttjande och
undvikande av ytterligare geografisk fragmentering kan PTS öka tillgängligheten, säkra
Sveriges konkurrenskraft och innovationstakt samt bidra till en hållbar utveckling i enlighet
med FNs globala mål för hållbar utveckling.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi vill, precis som PTS, att “tilldelningen av frekvensutrymmet ska bidra till att maximera
samhällsnyttan över tid”. Med samhällsnyttan i åtanke anser vi att det är mycket viktigt att
ge Sverige möjligheten att dra nytta av 5G-teknikens fulla potential och vill därför börja
med att belysa FNs nionde klimatmål. I detta mål inkluderas bland annat följande delmål:

- 9.1 Skapa hållbara motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
- 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering
- 9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri
- 9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Vi anser därför att det är av största vikt att inkludera mindre aktörer genom att låta en del
av frekvensbanden vara öppna. Att kunna tillgodose behovet av konkurrenskraftigt prissatt
uppkoppling är kritiskt för Sveriges tekniska utveckling och uppfyllelse av
hållbarhetsmålen.
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Vårt förslag

Vi tycker därför att det är av största vikt att 100 MHz, inom 3,5 GHz- och 850 MHz, i 26
GHz-bandet, avsätts för licensfri användning inomhus och utomhus.

Vi föreslår att 5G-nätverket, likt Wi-Fi i dagsläget, ska kunna byggas ut av enskilda
fastighetsägare, markägare, företagare och slutanvändare. Likt CBRS-modellen skulle
dessa aktörer betala en avgift för spektrumallokering via ett spektrum access system. En
sådan lösning skulle även kunna  kompletteras med geografisk allokering för översikt av
signalplanen för att minska risk för interferens.

Vidare vill vi ytterligare belysa de poänger som bland andra Qualcomm, IT-Norrbotten,
Teracom, Netmore Group har lyft upp i tidigare remissvar från 2018 där samtliga föreslår
att reservera en del av frekvensbandet för licensfri användning. Vi vill belysa att dessa
förslag understöds  av FNs klimat- och hållbarhetsmål där faktorer som inkludering,
hållbarhet och innovation betonas. Vi anser därför, likt ovan nämnda aktörer, att detta är
centrala aspekter för PTS att ta i beaktning vid spektrumallokering.

För att belysa och förtydliga effekterna av de två alternativen har vi gjort en enklare
jämförelse i tabellen nedan:

Faktor Planen i dagsläget, begränsad tillgång
till licensfri användning lokal nivå.

Möjlighet till licensfri användning på
nationell nivå

Tillgänglighet och
inkludering

Blir jämförelsevis låg givet pekuniära,
infrastrukturella och administrativa
barriärer.

Blir hög givet minskade pekuniära,
infrastrukturella och administrativa
barriärer.

Utnyttjandegrad av
frekvensband

Risk för begränsat intresse för uthyrning
och/eller risk för överprissättning.

Antas vara högt, givet ökad tillgänglighet

Innovation

Innovation riskerar att begränsas till ett
fåtal kapitalstarka aktörer med tillgång till
geografiskt avgränsade områden.

Stimuleras genom att ge mindre aktörer
tillgång till 5G och därigenom lägga
grund för en mångfald av nya lösningar
och användningsområden.

Rikets säkerhet

Rikets säkerhet läggs i händerna på en
strategi som bygger på centralisering.
Fördelen med detta är minskad
komplexitet och därmed ett landskap
som är lättare att överblicka, men detta
riskerar att bli på bekostnad av
driftsäkerhet, flexibilitet och riskspridning.

Ett väl utformat och diversifierat nät med
många aktörer är mer flexibelt och kan
göra Sverige mer motståndskraftigt när
det kommer till störningar och attacker
mot både core- och radioaccessnätet.
Större tillgänglighet underlättar
hantering av klimathot och -utmaningar.

Sveriges
konkurrenskraft

Riskerar att bli lidande givet att möjlighet
till innovation begränsas på grund av
höga priser och höga inträdesbarriärer i
telekomsektorn.

Kan stärkas med ett rikt ekosystem av
aktörer som kan vara med och driva
innovation och lansera innovativa
IoT-lösningar. Detta är en förutsättning för
ökad resurseffektivitet och utgör
grunden för cirkulär ekonomi.
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Våra rekommendationer

Vi anser att samhällsnyttan maximeras av att tillgängliggöra 5G för en bred mångfald av
aktörer och användningsområden. Därför anser vi att det ligger i såväl PTS som i Sveriges
intresse att ta en lösning som inkluderar licensfri användning i beaktning. Vi
rekommenderar även att PTS undersöker hur aktörer som FreedomFi utvecklar 5G på
CBRS-spektrumet i USA, för att vidare förstå möjligheterna med ett öppet spektrum.

Om Galiot AB

Galiot AB (org.nr 559272-3976) är Nordens ledande bolag specialiserat inom utbyggnad av
LoRaWAN-nätverk och IoT-användning på Heliums blockkedja.
Galiot har över 500 LoRaWAN-noder i norra Europa och är experter på decentraliserade
lösningar och starka proponenter för ett öppet och tillgängligt internet.

Malcolm Horal
CTO Galiot

Anna Norelius
Head of Business Development

3 (3)


