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

Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) avser att genomföra tilldelning av lokala 

tillstånd i frekvensutrymmena 3720–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz. 

Avsikten är att möta behovet som identifierats i tidigare gjorda förstudier 

med en ändamålsenlig och robust lösning. PTS har genom remissen givit 

marknadens aktörer information om inriktning och tillfälle att lämna 

synpunkter på villkoren.  

Region Värmland tackar för möjligheten att lämna synpunkter och lämnar 

härmed följande yttrande. 

Region Värmlands yttrande 

Region Värmlands yttrande har handlagts av sakkunniga tjänstepersoner 

inom verksamhetsområde regional utveckling. Ärendet har handlagts i 

samarbete med andra verksamheter inom Region Värmland, bl.a. IT-

avdelning samt ansvariga för medicinteknik och hälso- och sjukvård. 

Sammanfattningsvis ställer Region Värmland sig positiv till PTS förslag till 

villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden och anser att 

uppställda förslag till villkor fyller de behov som regionen identifierar för 

sin egen verksamhet på kort och medellång sikt. 

Utvecklingen av 5G har precis börjat och det finns vissa utmaningar i att 

överblicka behov av lokala tillstånd för 5G som kan uppstå på längre sikt, 

särskilt vad gäller behov kopplat till tjänster för att bedriva god och nära 

hälso- och sjukvård på andra platser än där det sker idag, till exempel 

utvecklingen av tjänster för vård i hemmet. Det kan på sikt innebära högre 

krav och utökade behov av lokala 5G-nät. Region Värmlands yttrande är 

därför av mer reflekterande karaktär. 
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I PTS förslag anges att ett lokalt tillstånd medges för en geografiskt 

sammanhängande yta inom hel eller del av fastighet som motsvarar det 

närområde inom vilket sökande avser bygga sitt nät (tillståndsytan). Här ser 

Region Värmland en möjlig problematik för verksamhetsutövare som 

ansöker om ett tillstånd för ett lokalt nät, där verksamheten bedrivs på en 

plats men som spänner över mer än en (1) fastighet, givet att PTS med 

begreppet fastighet avser ett mark- eller vattenområde med tillhörande 

fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och 

växtlighet). Begränsningen till en (1) fastighet är inte en naturlig 

avgränsning för alla näringar, exempelvis kan företag inom areella näringar 

ha behov av lokala yttäckande mobilnät, men där verksamheten bedrivs på 

en sammanhängande geografisk yta trots att respektive delyta utgör separata 

fastigheter. Här finns således ett behov av ökad tydlighet från PTS om dessa 

situationer skulle kräva flera tillstånd. 

Kopplat frågan om geografisk tillståndsyta ber vi att PTS överväger 

möjligheten att ett (1) tillstånd skulle kunna erhållas för flera geografiskt 

åtskilda fastigheter, givet att skälig motivering lämnas från den sökande. 

Alternativt att en ansökan kan innehålla flera lokala tillstånd. Om tillstånd 

skulle sökas av Region Värmland skulle det sannolikt vara aktuellt för flera 

av de platser där regionen exempelvis bedriver hälso- och sjukvård, vilket 

görs i olika byggnader, på olika fastigheter och i olika kommuner i länet. 

Region Värmland ställer sig positiv till att PTS ställer krav på ibruktagande, 

så att tillgängliga resurser faktiskt används för reella behov och 

tillämpningar. Det är inte rimligt ur konkurrenshänseende och kan inte vara 

andemeningen att aktörer ska kunna skaffa tillstånd i spekulativt syfte. 

Region Värmland noterar i PTS förslag att det i nuläget inte kommer 

medges tillstånd för lokala yttäckande mobilnät. Det framgår dock inte 

tydligt i förslaget om det kommer finnas möjlighet till undantag eller ej från 

denna begränsning samt på vilka grunder det i så fall är möjligt att få ett 

undantag. Detta bör förtydligas så att inte några missförstånd uppstår. 

Vidare anser Region Värmland att PTS särskilt bör utreda och överväga 

möjligheterna att bevilja framtida tillstånd för lokala 5G-nät, särskilt i syfte 

att främja regeringens bredbandsmål i de fall en fiberutbyggnad inte är 

genomförbar av tekniska eller tillståndsmässiga skäl, eller där stödnivåerna 

för att realisera en fiberutbyggnad blir oskäligt höga. En tilldelning för 

lokala yttäckande mobilnät (FWA) kan vara ett lämpligt verktyg längre 

fram, t.ex. om ytterligare 40 MHz spektrum i 3,5 GHz-bandet öppnas år 

2023. Det gäller i synnerhet för att nå de sista två procenten som inte 

omfattas av gigabitmålet men även områden och enskilda anslutningar där 

en fiberutbyggnad inte är möjlig eller rimlig att realisera.  
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Region Värmland vill samtidigt framhålla att vi känner stor osäkerhet kring 

vilken påverkan lokala tillstånd för lokala yttäckande mobilnät kan tänkas få 

på konkurrenssituationen i relation till fragmentering, oklara 

ansvarsförhållanden samt driftsäkerhetsproblem. Om PTS framledes 

möjliggör för lokala tillstånd för yttäckande mobilnät bör konsekvenserna  

utredas noga där behov och möjligheter ställs mot riskerna. 

 

Karlstad, dag som ovan 

 

 

Eleonore Åkerlund  Erik Larsson 

Regional utvecklingsdirektör Regional bredbandskoordinator 

 


