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Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 
3,5 GHz- och 26 GHz-banden 
 
Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720–
3800 MHz- och 24,25–25,1 GHz-banden samt har efterfrågat synpunkter på förslaget. 
Telia lämnar följande synpunkter i enligt remissdokumentets disposition. 
 
 

Bakgrund och syfte med lokala tillstånd 
 
I PTS dokument anges att de lokala tillstånden syftar till att möta ett behov av 
frekvenser som identifierats vid tidigare konsultationer med marknaden, exempelvis 
tillämpningar för industrier, gruvor, hamnar, lagerverksamhet och sjukhus och därmed 
bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Samtidigt framhålls att 
lokala tillstånd kan utgöra komplement till kommersiell utbyggnad och täckning utanför 
de geografiska områden som normalt byggs ut till följd av kommersiella intressen. 
Vidare ser PTS behov att informera om gällande regelverk avseende roaming. 
 
Det angivna väcker många frågor. Det finns oklarheter när det gäller bl.a. syfte, 
användningsområde, tillståndstyp, hantering av ev. överefterfrågan och tilltänkta 
tillståndshavare. Telia återkommer till dessa frågor i det följande. 
 
Vidare kommer nya regler om frekvensanvändning att beslutas under året. Den 
närmare utformningen av dessa är inte känd i nuläget. Men det förväntas bl.a. nya 
regler om tillståndstid och förutsättningar för förlängning av tillstånd. 
 
I den mån förutsättningarna ändras med en ny LEK är det enligt Telia rimligt att 
anpassa sig till kommande regelverk i denna process. De nya reglerna bör därför 
avvaktas innan PTS väljer upplägg för de lokala tillstånden. 
 
Ett annat skäl att avvakta med tilldelning är osäkerheten om de villkor som ska 
meddelas till skydd för Sveriges säkerhet. De nya reglerna tillämpades  i samband 
med auktionerna av tillstånd i 2300 MHz- och 3600 MHz-banden. Handläggningen och 
den närmare utformningen av villkoren är för närvarande föremål för prövning i 
domstol. Utgången av denna prövning kan få stor påverkan på hur säkerhetsvillkoren 
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ska utformas. Både utgången och när den slutligt föreligger är för närvarande svårt att 
förutse. 
 
Oavsett utgången av den rättsliga prövningen vill Telia framhålla vikten av att samtliga 
förutsättningar för tillståndsprocessen, inklusive samtliga tillståndsvillkor, är kända i ett 
så tidigt skede som möjligt. Det innebär att sådana villkor som ska gälla alla 
tillståndshavare bör samrådas med berörda myndigheter redan före konsultationen. 
 
Slutligen kräver flera frågor som Telia berör nedan ytterligare utredning innan något 
tillståndsförfarande kan inledas. 
 
PTS anger att ansökningsförfarandet kan inledas i september 2021. Telia bedömer 
med hänsyn till det nu anförda att den tidplanen är orealistisk. 
 

Tilldelningsprocessen och frågan om överefterfrågan 
 
 
En väsentlig fråga som påverkar tidplanen är den om överefterfrågan. Den berörs inte 
alls i PTS dokument.  
 
Som Telia förstår förslaget ska det inte erbjudas tillstånd som samtidigt överlappar i 
både spektrum och geografi. Det innebär att antalet möjliga tillstånd visserligen är 
mycket högt, men att det på en given plats kan bli fråga om överefterfrågan. För det 
talar också det av PTS föreslagna brukskravet. Den redovisade bakgrunden till detta 
krav är att ”det är viktigt ur ett konkurrenshänseende att ingen aktör kan söka tillstånd i 
spekulativt syfte”. För att detta ska vara viktigt får man förutsätta att ett givet tillstånd 
kan förhindra att någon annan får ett tillstånd, dvs. att inte båda parter kan bli 
tillgodosedda. 
 
Det saknas i remissen en beskrivning av risken för överefterfrågan och hur en 
eventuell sådan skulle hanteras. Oavsett vilka förväntningar man har på hur 
efterfrågade de lokala tillstånden blir kan det finnas flera parter med intresse i samma 
specifika område.  
 
Om saken skall lösas på andra grunder än tidpunkt för ansökan behöver dessa vara 
fastställda innan man öppnar för ansökningar.  
 
 

Utformning av tillstånd 
 
Val av tillståndstyp 
 
PTS inriktning i tidigare remisser har varit blocktillstånd. Detta har nu ändrats till 
sändartillstånd. Någon tydlig motivering till detta redovisas inte. Däremot är det 
uppenbart att den föreslagna modellen för tillståndstid inte skulle vara möjlig för 
blocktillstånd enligt nuvarande LEK. 
 
De föreslagna tillståndsvillkoren synes inte heller vara anpassade till sändartillstånd. 
Såväl fasta som mobila sändare ska vara inom den s.k. tillståndsytan och ingen 
hänvisning görs till positioner för fasta sändare. Det underlag som lämnas i ansökan 
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ska alltså på något sätt översättas till en tillståndsyta. Föreslaget villkor 13 kan också 
tolkas som att sändarna inte behöver vara på just de positioner som ursprungligen 
angavs i ansökan. 
 
Fastighetsbegreppets roll 
 
PTS förslag innebär att tillståndsytan ska omfatta en fastighet eller en del av en 
fastighet (men inte flera). Ingen förklaring ges till denna regel. Fastigheter varierar 
extremt mycket i storlek så begränsningen ger ingen ledning till hur stora tillståndytor 
som kan anses rimliga. Enligt Lantmäteriets fastighetsregister varierar landets 
fastigheter i storlek mellan 0,3 kvadratmeter och 3,4 miljarder kvadratmeter. 
 
Knytningen till en viss fastighet förefaller bara ge administrativa komplikationer jämfört 
med ett visst geografiskt område, vid behov avgränsat också i höjdled. Fastigheter 
förändras och byter ägare. Vad gäller då?  
 
Det kan alltså ifrågasättas om fastighet är en ändamålsenlig avgränsning för vad ett 
tillstånd kan omfatta. Med tanke på: 
• skillnad i storlek, 
• behovet av att på annat sätt kunna begränsa till del av fastigheten, 
• fastigheter kan delas eller sammanslås under tillståndstiden. 
 
Det förefaller t.ex. rimligt att en eller flera hyrestagare till större fastigheter skulle 
kunna söka tillstånd. 
 
Om man bibehåller kopplingen till viss fastighet förefaller det också vara nödvändigt att 
söka flera tillstånd för ett och samma nät om det sträcker sig över flera angränsande 
fastigheter. Detta gäller även om det på en viss fastighet bara är aktuellt med mobila 
enheter vilket har betydelse i relation till villkoret angående ibruktagande. 
 
Brukskravet  
 
Telia tror inte att brukskravet förhindrar att tillstånd ges till sökande med spekulativt 
syfte. Nyttan med att ha säkrat det enda tillståndet uppstår ofta relativt snart och 
kostnaden för tillståndet är sannolikt låg. Ett formellt uppfyllande av kravet är därför 
överkomligt och en eventuell process om återkallelse av tillståndet kan ta lång tid i 
anspråk.  
 
Brukskravet gäller per tillstånd, dvs. per fastighet, och avser fast sändare. Kravet går 
därmed att uppfylla utan terminaler/mobiler eller andra mottagare som den fasta 
sändaren kommunicerar med dvs. utan ”faktisk användning”. Däremot uppfylls inte 
kravet om det bara finns mobila stationer inom tillståndsytan även om dessa trafikerar 
en fast station på en närliggande fastighet (med ett annat tillstånd). 
 
Användningsområde 
 
Av remissen framgår att PTS i nuläget inte har för avsikt att ge tillstånd för ”lokala 
yttäckande mobilnät”. De angivna skälen är störningsrisk och begränsad mängd 
spektrum. Det är oklart var gränsen för denna användning går i förhållande till 
tillämpningar som kan få tillstånd. Den föreslagna formuleringen i tillståndsvillkoren 
återspeglar ingen gräns i detta avseende: Nätet ska möjliggöra lokala tillämpningar. 
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Samtidigt ställer PTS ett antal frågor kring olika sätt att utbyta trafik med andra nät 
exempelvis genom roaming.  
 
Det väcker frågan om vad begreppet lokala tillämpningar innebär. Kan det innebära 
även täckning för besökande? Det väcker i sin tur frågan om vilka som är tilltänkta 
tillståndshavare.  
 
Samma formulering om lokala tillämpningar finns även i villkoren för 26 GHz. Detta 
trots att störningsrisken måste vara betydligt mindre för inomhusanvändning och 
mängden tillgängligt spektrum är avsevärt större. I detta band finns inte heller några 
andra möjligheter att få tillstånd de närmaste åren. Eventuellt bruk som inte skulle 
anses uppfylla villkoret skulle därmed inte vara möjligt. 
 
De föreslagna tillståndsvillkoren 
 
Villkor 1: ” Tillståndet gäller inom hela eller del av fastigheten XXX (tillståndsytan).” 
 
Villkoret är kommenterat ovan. 
 
Villkor 2: ”Tillståndet avser perioden till och med YYY” 
 
Tillståndets giltighetstid ska inte regleras i villkor. Det anges på annat sätt i beslutet. 
Det bör väl också finnas någon möjlighet att ansöka om ett tillstånd som inte ska gälla 
omedelbart dvs. att det också finns en starttidpunkt angiven. 
 
Det finns ingen motsvarighet till detta villkor i de nationella tillstånden. 
 
Villkor 3: ” Tillståndet ska användas för elektroniskt kommunikationsnät som möjliggör 
lokala tillämpningar.” 
 
Det är mycket otydligt vilken avgränsning som avses. Det måste förstås framgå av 
villkoret i sig. PTS frågor om samtrafik, roaming etc tyder på att trafikutbyte ska vara 
tillåtet. Samtidigt sägs dock att tillämpningar som FWA inte ska få tillstånd.  
 
Telia ser följande möjliga tolkningar av villkoret: 
 
1. Villkoret innebär ingen begränsning. Alla nät möjliggör lokala tillämpningar. 
2. Lokala tillämpningar som redan är möjliga via andra nät är inte tillåtna. 
Tillståndet är bara till för fall där alternativ saknas. 
3. Nätet får inte vara en integrerad del av något som är för stort för att kallas 
lokalt. 
 
Det är helt nödvändigt att PTS klargör detta i det fortsatta arbetet. 
 
Villkor 4: ”Tekniken Time Division Duplex (TDD) ska användas som duplexmetod för 
sändning i ned- respektive upplänksriktning. Basstationer ska sända i nedlänksriktning 
och terminaler i upplänksriktning.” 
 
Till skillnad från de landstäckande tillstånden finns inget sagt om repeatrar. Och det 
framgår inte varför. 
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Villkor 13: ”Tillståndshavaren ansvarar för sändarnas placering inom tillståndsytan” 
 
Det är oklart vad detta ”ansvar” innebär i förhållande till att PTS ställer krav på 
detaljerade uppgifter om detta i ansökan. Är avsikten att låsa de fasta sändarnas 
positioner? Om inte, borde man bara behöva lämna information om vilken tillståndsyta 
som önskas. 
 
Inget föreslaget villkor anger mer precist var de fasta sändarna ska vara. Om ansvaret 
innebär full frihet även för fasta sändare blir villkoret innehållslöst. 
 
Villkor 19: ”Tillståndshavaren ska ha tagit tillståndet i bruk med minst en fast 
installerad sändare inom den tillståndsyta, och i det frekvensutrymme tillståndet gäller 
senast sex (6) månader efter utfärdandedatum av tillståndet och därefter upprätthålla 
sådan sändning. I annat fall kan PTS komma att återkalla tillståndet.” 
 
Villkoret har kommenterats ovan. Den sista meningen bör utgå. Detta regleras i LEK. 
 
Saknade villkor 
 
Skydd av verksamhet på Onsalahalvön och södra Gotland. Sådana villkor med 
begränsningar finns i de rikstäckande tillstånden. Telia förutsätter att villkor meddelas 
till skydd mot störning i dessa områden eller att tillstånd inte ges alls i relevanta 
områden. 
 
Koordinering med Försvarsmakten 
 
I de rikstäckande tillstånden finns ett krav på samtycke från Försvarsmakten: 
 
” 24. Tillståndshavarna ska koordinera med och inhämta samtycke från 
Försvarsmakten vid samtliga nyinstallationer och vid förändringar av befintliga 
installationer i följande kommuner: Gotland, Karlskrona, Kungsbacka, Marks, 
Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Varberg, Vellinge och Ystad” 
 
Om PTS ska ta över detta ansvar innan man beviljar tillstånd i de uppräknade 
kommunerna krävs mycket precisa uppgifter om installationerna. Jämför även villkor 
13 ovan. 
 
Koordineringsavtal med andra länder 
 
I de rikstäckande tillstånden finns villkoret: 
 
” 25. Tillståndshavaren ska följa villkor enligt gällande koordineringsavtal mellan 
Sverige och andra stater.” 
 
I den mån tillståndsytan är tillräckligt nära ett annat land borde samma villkor gälla. 
Det finns rikstäckande tillstånd som täcker 3760-3800 MHz i såväl Norge, Finland som 
Danmark. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Elin Ersson 


