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Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

pts@pts.se 

 

Yttrande över PTS:s förslag på villkor för lokala tillstånd i 3,5 
GHz- och 26 GHz-banden 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av PTS:s förslag på villkor för lokala tillstånd i 

3,5 GHz- och 26 GHz-banden, med dnr. 21-5384, som Post- och telestyrelsen (”PTS”) 

remitterade den 12 maj 2021 (”Förslaget”). Tele2 får härmed inkomma med följande 

yttrande.  

 
1. Befintliga tillståndshavare 

Tele2 noterar att PTS, i Förslagets Bilaga X, listar de befintliga tillståndshavarna i 3,5 

GHz-bandet och anger de frekvensområden som respektive tillstånd avser. Tele2 

uppmärksammar att PTS tycks ha förbisett att Tele2s tillstånd med nr. 582326 avser 

en nedre del – 3640-3660 MHz – och en övre del – 3740-3760 MHz. I Förslagets 

Bilaga X anges endast den övre delen. Tele2 föreslår därför att PTS uppdaterar 

förteckningen över lokala tillståndshavare och där anger de två frekvensområden som 

Tele2s tillstånd med nr. 582326 avser.   

 

2. Samrådsskyldighet för radiotillstånd 

I Förslaget anför PTS att PTS har en skyldighet att samråda en radiotillståndsansökan 

med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och att tillstånd kan komma att förenas 

med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. 

 

Tele2 välkomnar och tillstyrker PTS:s förtydligande att samrådsskyldigheten avser 

även lokala radiotillstånd och att även lokala radiotillstånd kan förenas med villkor om 

krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Tele2 har i dialog med marknads-

aktörer kunnat notera att det för många är oklart vilka säkerhetskrav som kommer att 

gälla för innehavare av lokala tillstånd 3,5 GHz- och 26 GHz-banden och huruvida 

dessa krav kommer att motsvara de krav som gäller för innehavare av nationella 

blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet. Enligt Tele2 bör PTS, Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten snarast klargöra vilka krav som kommer att ställas på lokala 

tillståndshavare som exempelvis har för avsikt att använda sig av lokal 5G-

konnektivitet för styrning av t ex gruvor, kraftverk och hamnar.      

 

3. Skydd av innehavare av nationella blocktillstånd 

Enligt Förslaget ska lokala tillståndshavare vid behov anpassa sändarnas 

synkronisering till användning av tillståndshavare i frekvensbandet 3400–3720 MHz, 

vilket enligt Förslaget betyder att lokala tillståndshavare får avvika från krav på 

synkronisering om det på annat sätt kan säkerställas att störning på tillståndshavares 

användning i 3400–3720 MHz inte uppstår.  

 

Enligt Tele2 riskerar den föreslagna kravformuleringen att inte ge innehavare av 

nationella blocktillstånd, som i auktion har erlagt betydande belopp för sina tillstånd, 

erforderligt skydd.  
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Detta då den föreslagna kravformuleringen mycket väl kan leda till en situation där 

anpassning av synkronisering sker först när innehavare av nationella blocktillstånd har 

kunnat notera störningar, identifierat störningskällan och framställt krav mot en 

innehavare av ett lokalt tillstånd att antingen anpassa sin synkronisera eller vidta 

annan erforderlig åtgärd. I en sådan situation skulle en stor del av ansvaret för att 

hantera störningar i praktiken riskera att falla på innehavare av nationella 

blocktillstånd. 

 

För att undvika sådana situationer och för att förtydliga att det är innehavare av lokala 

tillstånd som bär det fulla ansvaret för att säkerställa att deras lokala radioanvändning 

inte stör användning av nationella blocktillstånd, föreslår Tele2 dels att anpassning av 

synkronisering ska utgöra huvudregeln för innehavare av lokala tillstånd, dels att 

undantag från denna huvudregel endast ska få göras när en alternativ metod för att 

undvika störning har presenteras för och godtagits av relevanta innehavare av 

nationella blocktillstånd, som annars skulle riskera att drabbas av störningar.      

 

Tele2 föreslår därför följande revidering av kravformuleringen (borttagen text har 

strukits över och tillagd text markeras med kursiv fetstil):  

 

De lokala tillståndshavarna ska vid behov som huvudregel anpassa 

sändarnas synkronisering till användning av tillståndshavare i frekvensbandet 

3400–3720 MHz. Tillståndshavaren får alltså avvika från krav på 

synkronisering om det på annat sätt kan säkerställas att störning på 

tillståndshavares användning i 3400–3720 MHz inte uppstår och om 

tillståndshavare i frekvensbandet 3400–3720 MHz har informerats om 

och godkänt de åtgärder som lokala tillståndshavare avser vidta för att 

undvika störning.   

 

 

 

 

* * * 
 

 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Regleringschef 


