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Ang. Remissvar över PTS förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden, ert dnr 

21-5384 

PTS har den 12 maj publicerat ett förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden, 

nedan kallat ”Förslaget”, för remiss med marknaden. Bakgrunden till Förslaget är följande.  

PTS beslutade hösten 2018 om tilldelning av dels nationella blocktillstånd för mobilt bredband i stora 

delar av 3,5 GHz-bandet (3400-3720 MHz), vilket skett genom auktion i januari i år, dels s.k. lokala 

tillstånd i resterande del av bandet (80 MHz i 3720-3800 MHz). Dessa lokala tillstånd behandlas i 

Förslaget. 

PTS har också meddelat sin avsikt1 att tilldela lokala tillstånd i den nedre delen av 26 GHz-bandet (850 

MHz i 24,25-25,1 GHz) för 5G-tjänster inomhus t.o.m. utgången av 2025. Frekvensbandet i övrigt (25,1-

27,5 GHz) ska tilldelas som nationella blocktillstånd för 5G-tjänster utomhus, men kommer 

tillgängliggöras först fr.o.m. 2025 (Stockholm, Göteborg, Malmö) respektive 2026 (övriga landet). Det 

är de lokala tillstånden för inomhusanvändning som behandlas i Förslaget, medan tilldelning av 26 

GHz-bandet i övrigt kommer ske först om 4-5 år. 

Både 3,5 GHz-bandet och 26 GHz-bandet är s.k. pionjärband för 5G i Europa. Därmed är 

frekvensbanden av stort värde för framförallt mobiloperatörer, för tillhandahållandet av 5G-tjänster i 

närtid. 

Hi3G Access AB (Tre) får lämna följande remissvar över Förslaget. 

1 Hur ska tilldelningen av lokala tillstånd gå till och vilken analys har gjorts?  

Tre anser att de lokala tillståndens syfte och utformning endast är översiktligt beskrivna i Förslaget, 

varför det är svårt att få en tydlig bild av vilka tillstånd som kommer kunna sökas och av vem. Därmed 

är det också svårt att bedöma konsekvenser m.m. som följer av tillstånden. Betydligt mer 

problematiskt är att Förslaget inte anger något om hur tilldelningen ska gå till, dvs. vilket format som 

valts och vilken analys som ligger bakom valet, trots att Förslaget anger att tilldelning kommer inledas 

redan i september 2021. Tre anser att PTS måste redovisa tilldelningsformen och det praktiska 

genomförandet av tilldelningen, samt ställer sig frågande till hur PTS bedömt s.k. överefterfrågan på 

vissa platser, särskilt för 26 GHz-bandet, och hur Förslaget därmed lever upp till lagens krav?  

 
1 Se rapporten PTS inriktning för 26 GHz-bandet, PTS-ER-2020:18. 
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Antagligen ska avsaknaden av redogörelse för tilldelningen förstås så att myndigheten avser att bevilja 

lokala tillstånd till den som först ansöker om detta för viss angiven plats (enligt Förslagets 

villkorsbilagor angivet som ”inom hela eller del av fastighet” och kallat ”tillståndsyta”) s.k. först-till 

kvarn-tilldelning. Lagen anger att ansökningar ska beviljas om vissa i 3 kap. 6 § LEK angivna 

förutsättningar är uppfyllda men detta förutsätter att PTS bedömt och funnit att inte efterfrågan på 

tillstånd – i detta fall på viss plats – överstiger utbudet (s.k. överefterfrågan). Om överefterfrågan 

föreligger föreskriver 3 kap. 7 § att antalet tillstånd som finns att tilldela istället ska begränsas och 8 § 

samma kapitel att tillståndsprövningen ska ske efter en allmän inbjudan till ansökan och ett 

urvalsförfarande, vilket enligt PTS praxis i första hand är auktion. 

Valet av tilldelningsform har sannolikt särskild betydelse för 26 GHz-bandet, inte bara för att det är ett 

av pionjärbanden för 5G utan även för att nu aktuell tilldelning av lokala tillstånd utgör den första 

möjligheten för mobiloperatörerna att förvärva och använda 26 GHz-bandet för 5G-tjänster. De 

nationella blocktillstånden i 26 GHz-bandet, som möjliggör utomhusanvändning, kommer 

tillgängliggöras för detta först 2025-2026.  

Av Förslaget framgår att radioanvändningen inomhus avser bl.a. industrier, sjukhus, gallerior, 

sportarenor, flygplatser och evenemang. Idag är alla mobiloperatörer verksamma på dessa platser 

genom sina nationella blocktillstånd i andra frekvensband, i syfte att ge mobilitet åt sina kunderna. Det 

finns ingen anledning att tro att detta behov, och efterfrågan från kunderna, skulle minska och det 

kapacitetstillskott som 26 GHz-bandet kommer kunna erbjuda på bl.a. arenor, i gallerior, flygplatser 

och andra välbesökta platser kommer då vara ett mycket viktigt komplement. Hur kan PTS då vara 

säker på att det inte finns flera intressenter som konkurrerar om ett tillstånd om 850 MHz i 26 GHz-

bandet för en och samma plats, idag eller inom en nära framtid? Baserat på Förslaget och tidigare 

presenterat material i frågan2 förefaller det oklart om lagens krav rörande urvalsförfaranden i 3 kap. 

7-8 §§ LEK är uppfyllda. PTS bör också verka för att främja konkurrensen på mobilmarknaden. 

Om PTS börjar tilldela lokala tillstånd i 26 GHz-bandet genom en först-till-kvarn-tilldelning finns det en 

överhängande risk att opportunistiska ansökningar ges in, i syfte att få exklusiv tillgång till attraktiva 

(allmänna) platser, så fort ekosystemet för sådan användning börjar bli moget. Konkurrensfrågan bör 

därför hanteras så att PTS avvaktar med tilldelning av lokala tillstånd i 26 GHz-bandet på sådana 

platser, som är uppenbart attraktiva, till dess ekosystemet för denna typ av användning av 

frekvensbandet är mer etablerat. Först då bör myndigheten bedöma om någon överefterfrågan 

föreligger, och sedan agera utifrån det. Att en överefterfrågan kommer föreligga innan 2025-2026, då 

de nationella blocktillstånden i 26 GHz-bandet blir tillgängliga, anser Tre vara mycket troligt.  

 
2 Se bl.a. Tres remissvar över PTS inriktning för 26 GHz-bandet, daterat den 30 januari 2020, där problematiken 
också påtalas. 
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2 Synpunkter på villkor om synkronisering med 3,5 GHz-bandet  

Tre noterar att villkor 15 i utkastet till tillståndsvillkor i frekvensbandet 3720-3800 MHz anger att 

”[t]illståndshavaren ska vid behov anpassa sändarnas synkronisering till användning av 

tillståndshavare i frekvensbandet 3400–3720 MHz.” Tre önskar, i egenskap att befintlig 

tillståndshavare i 3400–3720 MHz, att de tekniska kraven preciseras genom att ange att 

synkroniseringen ska avse dels den valda ramstrukturen, dels tidssynkroniseringen för 3400–3720 

MHz och anpassas till tillståndshavare i 3400-3720 MHz. Radioanvändningen i detta band får under 

inga omständigheter störas av lokala frekvenstillstånd i 3720-3800 MHz. 

 

Undertecknad står givetvis till tjänst för det fall PTS har frågor eller önskar diskutera ovanstående 

skrivelse vidare. 

 
 
Josefine Jonsson 
 
 


