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Remissvar PTS diarienummer 21-5384: Netmore synpunkter avseende förslag till 
villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden 
 
Avseende föreslagna villkor för lokala tillstånd i 3,5GHz samt 26 GHz-banden 
Netmore anser att de föreslagna villkoren i stort väl kommer att stötta lokal användning och att 
det är en god ambition att vidga till åtminstone 80 MHz i 3.7GHz. Dock finns det en viktig punkt 
som vi anser är otillräcklig i de föreslagna villkoren, nämligen att tilltståndstiden är för kort. En 
investering i ett lokalt mobilnät oavsett om det är för en industri, lantbruk, flerbostadshus, kontor, 
eller extrem glesbygd så är det i de allra flesta fall en långsiktig investering. Investeringen är 
typiskt i samma storleksordning i relation till intäkter/per användare som investeringar i 
nationella nät. I de nationella näten är tillståndstiden typiskt 15-25 år och investeringar i 
fastigheter som t ex renoveringar har minst samma investeringshorisont. Därför är det olyckligt 
med så kort tillståndstid som 5 år och därefter en osäker framtid för investeringen. Vi har 
förståelse för att det inte är önskvärt med tillstånd som inte nyttjas, men detta har redan 
adresserats genom kravet på nyttjande och ytterligare kontrollpunkter skulle t ex kunna läggas 
in vart x:e år då det kan åläggas tillståndshavaren att inkomma med en nyttjaderapport för 
respektive anläggning. 
 
Därför anser Netmore att tillståndstiden bör kunna sökas till 10 år med möjlighet till (minst) 10 
års förlängning under förutsättning att regelbundet nyttjande kan påvisas av tillståndshavaren. 
 
Några relaterade frekvensband för liknande tillämpningar  
Både 1800- och 2100-banden har den stora fördelen att de är globalt väl spridda band som de 
flesta mobil-terminaler och basstationstillverkare sedan nästan 20 år stödjer för 3G ( på 2100) 
och 2G och/eller 4G (på 1800MHz). WCDMA har även betydligt bättre täckning än LTE vilket 
har fördelar för att t ex stödja både nödsamtal och data som en modernare variant än GSM.  
 
1800MHz 
2x5MHz LTE FDD bör tillåtas i den del av 1800-bandet (B3) som undantagits från tillståndsplikt. 
Detta bl a för att kunna stötta 5G Non-Stand-Alone (NSA)-tillämpningar där TDD i 3.5GHz 
bandet står för huvuddelen av användartrafiken men signallering sker på 1800-bandet. 
Därutöver bör möjlighet till 2G-kanaler ges. Ett sätt att möjliggöra båda dessa är att nuvarande 
undantag från tillståndsplikt breddas till 2x10 MHz, ev. med vissa restriktioner i den lägre delen 
för att minska risk för störning mot angränsande band.  
 
Ett täckningsband av denna typ skulle vara en stor fördel för användning av 26GHz-bandet för 
lokala tillstånd eftersom den täckningen i de flesta fall inte blir helt sammanhängande. 
 
2100 MHz 
Vidare bör förslagsvis 2x5MHz avsättas från 2.1GHz bandet (B1) för liknande ändamål för såväl 
LTE som WCDMA. I första hand föreslår vi en liknande modell med undantag från tillståndsplikt 
som i övre delen av 1800-bandet. I andra hand en liknande modell som förelsås för 3,72-3,8 
GHz med lokala tillstånd som i så fall kan hanteras på samma sätt.  
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Vi står till förfogande för eventuella följdfrågor. 

 
Johan Jobér 
CTO, Netmore 
johan.jober@netmore.se 
+46 731 723001 
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