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REMISSYTTRANDE 

Remissvar angående PTS förslag för tilldelning av lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 

25 GHz-banden (PTS diarienr:21-5384) 

 

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga 

kommunala och privata bostadsföretag som finns över hela Sverige och är av mycket 

skiftande storlek, med allt från 80 till 28 000 lägenheter. De är både lokalt och nationellt 

mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden. 

 

Tillsammans äger och förvaltar företagen i Sveriges Allmännytta över 860 000 bostäder. 

Företagens samlade lokalyta uppgår till över 12 miljoner kvadratmeter. Flertalet av de 

allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser 

företagets styrelse. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och 

konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en 

hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 

Sveriges Allmännyttas synpunkter 
 

Sveriges Allmännytta väljer att enbart ha synpunkter på de delar i förslaget som tas upp i 

detta remissvar. Detta remissvar är framtaget med anledning av Post- och telestyrelsens 

(PTS) förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720-3800 MHz och 24,25-25,1 GHZ. Vi är måna 

om att möjligheten att erhålla lokala tillstånd i 3720-3800 Mhz samt 24,25-25,1 GHz 

bibehålls och ämnar därför med detta brev framföra synpunkter på utformningen. 

 

Sveriges Allmännytta anser: 
 

• att trådlös uppkopplingsmöjlighet av god kvalitet är en viktig del i det explicita eller 

implicita fastighetsägaransvaret.  

• att mobil inomhustäckning behöver säkerställas med utrullningen av 5G och stängande 

av 3G näten. 

• att tillgången till trådlöst bredband är en förutsättning för deltagande i samhället och 

den digitala samhällsutvecklingen 

• att lokala 5G tillstånd ska tilldelas fastigheten och ej vara tidsbestämda 
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• att låna och låna ut tillfälliga tillstånd för tillfälliga etableringar ska utredas 

• att de lokala 5G näten ska ha rätt och möjlighet roama sin trafik ut på alla de nationella 

makronäten 

Allt fler enheter behöver trådlös anslutning för privat nytta, underhållning, i arbetet eller för 

samhälls- och blåljustjänster samt sjukvård. Dessutom kräver intelligenta byggnader 

uppkoppling för energisystem, säkerhetssystem samt för sensorer till effektiva 

förvaltningssystem. Behoven sträcker sig även utanför bostaden och byggnaderna när nya 

delningstjänster och affärsmodeller förändrar vårt förhållande till t.ex. transporter i form av 

elcyklar, kollektivtrafik och självkörande bilar. E-handeln kommer till dig och gig-ekonomin 

gör bostaden eller bilen till din arbetsplats. De uppkopplade tjänster tillgodoser inte bara de 

boende i vårt bestånd.  Det är därför förvånande att bostäder och bostadsbolag inte anses vara 

en primär målgrupp i PTS förslag för lokala 5G licenser. Vi anser att trådlös 

uppkopplingsmöjlighet av god kvalitet är en viktig del i det explicita eller implicita 

fastighetsägaransvaret. Därför bör fastighetsägare och deras hyresgäster få möjlighet, att utan 

hinder, kunna lösa detta med hjälp av 5G-teknik inom de föreslagna bandbredderna. 

 

Sveriges Allmännyttas över 300 medlemsföretag har idag sammanlagt över 860 000 

lägenheter. Under många år har antalet hyresgäster som klagar på att de inte kan använda 

sina mobiltelefoner ökat dramatiskt samtidigt som ökningen av tekniska system i 

fastigheterna som behöver kommunicera med omvärlden ökat kraftigt. I dag är det dålig 

inomhustäckning från mobilnät i nästan samtliga nybyggda och nyrenoverade bostäder och 

fastigheter. Dessutom nyttjar 3G och 4G högre frekvenser som har svårare att tränga igenom 

material. Detta kommer att vara än mer aktuellt när det gäller 5G. 

 

Möjligheten att ha fastighetsspecifika möjligheter att etablera 5G nät inom och utanför 

byggnaden ser vi som en viktig komponent för att möta upp digitaliseringens krav och 

möjligheter. Förhoppningsvis kan de föreslagna möjligheterna underlätta utvecklingen av nya 

tjänster och smarta hem. Tjänster som gör det möjligt att kombinera fast och mobil teknik så 

att användarnas möjligheter att nyttja den digitala tekniken effektivt även inomhus är av stor 

vikt. Tillgången till trådlöst bredband är också en förutsättning för deltagande i samhället och 

den digitala samhällsutvecklingen. Digitalt utanförskap i en digital värld skapar större klyftor 

som kan minimeras vid bra trådlös inomhustäckning. Att fastighetsägarna samt användarna 

inte hämmas av brist på bandbredd, regleringar eller hämmande affärsmodeller är en 

förutsättning.  

 

För att minska administration och osäkerhet kring långsiktig användning så anser vi att de 

fastighetsrelaterade tillstånden bör tilldelas fastigheten och bara avse fastighetens omfång. 

Dessutom bör de inte vara tidsbegränsade i sin utformning. Detta gör det möjligt att 

successivt bygga ut, utveckla och konkurrensutsätta näten i takt med teknisk utveckling, 

ekonomi och marknad. Vidare bör PTS utreda möjligheten att tillfälligt låna andras 

frekvenser såsom t.ex. USA har byggt upp sin infrastruktur för att möjliggöra innovation och 

kortvariga etableringar såsom t.ex. en byggarbetsplats. 

 



 

 

Vi vill framför allt trycka på vikten att säkerställa att de lokala 5G näten har rätt och möjlighet 

roama sin trafik ut på alla de nationella makronäten för att få bäst nytta av nätinvesteringen 

men också för att minimera etableringen av dubbla eller tredubbla infrastukturer. Framför 

allt är roaming av trafiken en förutsättning för att användarna ska ha nytta av 5G täckningen 

inomhus. Denna grundläggande förutsättning behöver säkerställas vid etableringen av 

tillstånd för lokala 5G licenser. 
 

Vidare har vi kommentarer på respektive punkt 
 

• 2.2 – avseende samrådsskyldighet för radiotillstånd förstår vi att det behövs samråd 

för Sveriges säkerhet vid radioanvändning. Detta är naturligtvis en osäkerhetsfaktor 

men genom att ha en garanterad maximal handläggningstid för tillstånd kan 

osäkerheten minimeras för de sökande. 

 

• 3. Det är bra att PTS tilldelar lokala tillstånd, dock är det en begränsning att det 

endast är för inomhustäckning. Sveriges Allmännytta anser att PTS bör tydliggöra 

sina avsikter och planer för när lokala tillstånd för utomhustäckning kan tilldelas, och 

inom vilken frekvens de kan komma att omfatta. 

 

• 3.2 - När det gäller tillståndstiden anser Sveriges Allmännytta att längden på ett 

tillstånd borde vara minst 7 år med en förlängning om 7 år eftersom de flesta avtal 

som skrivs mellan fastighetsägare och nätägare har den längden. En kortare 

tillståndsperiod av en frekvens riskerar att hämma investeringsviljan för radiolösning 

då risken att bli utan tillstånd är hög mitt i en avtalsperiod vilket är svårt att hantera. 

 

• 3.3 - När det gäller införandetiden och krav på ibruktagande anser Sveriges 

Allmännytta att den bör kopplas till en införandeplan som kan ha väsentligt längre 

införandetid än 6 månader. Detta är angeläget då många bolag lyder under LOU och 

upphandlingsprocessen är beroende av ett tillstånd men upphandling kan sällan 

genomföras inom 6 månader och dessutom kan upphandlingar dra ut på tiden. 

 

• 3.4.2 – Sveriges Allmännytta vill öppna upp för flera fastigheter i samma tillstånd för 

att undvika en administrativ djungel. Många av våra medlemsbolag har flera hundra 

fastigheter som potentiellt kan kopplas till samma 5G infrastruktur men där 

införande sker successivt över tid. Ur ett investeringsperspektiv är det viktigt att veta 

vilka tillstånd man har och ska kunna nyttja. 

 

• 4. Publika nummerresurser för privata nät anser Sveriges Allmännytta måste tas med 

i kravspecifikationen för lokala tillstånd.  En typ av sådana tekniska koder är mobila 

nätkoder (MNC), som dels används för att identifiera en mobiloperatörs allmänna 

hemmakommunikationsnät i Sverige och dels används för att möjliggöra roaming 

med andra nationella och internationella mobilkommunikationsnät. MNC och MCC 



 

 

måste hanteras för att säkerställa roaming då antalet uppkopplade enheter kommer 

att öka exponentiellt. 

 

• 5.  Informationen om roaming och hur det fungerar på den svenska marknaden idag 

anser Sveriges Allmännytta är ovidkommande i införande av lokala 5G tillstånd.  Att 

skjuta "roamingfrågan" på parterna och avtal däremellan gör att lokala tillstånd inte 

kommer att få den spridning och användning som den har potential till. Precis som 

det finns bestämmelser på EU-nivå om roaming och bestämmelser kring nödsamtal 

via 112 så behöver vi bestämmelser om roaming mellan lokala tillstånd och 

makronäten där lokala nät får täckning för sin del i infrastrukturinvesteringen. 

 

Frågor till marknaden avseende publika nummerresurser för privata nät: 
 

1. Förutsättningen för etableringen av privata nät är att de ska kunna och ha möjlighet 

till att utbyta trafik med allmänna kommunikationsnät. 

2. Nationell roaming är den lösning som kommer att ge bäst nytta för användarna av 

nätet samt få utbyggnaden och nyttjandet av lokala tillstånd att etableras snabbast. 

Utan nationell roaming tror vi att nyttjandet av lokala 5G tillstånd kommer att vara 

minimal. 

 

Sveriges Allmännytta är positiv till att tydliga regler införs för lokala tillstånd avseende 5G och 

ser fram emot att successivt få utveckla 5G på ett smidigt sätt även inom ramen för våra 

fastigheter. 
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