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Remissyttrande 

Datum 2021-06-04 

Ert diarienummer dnr 21-5384 

 

Post- och telestyrelsen 

Box 5398, 102 49 Stockholm 

Remiss avseende förslag till villkor för lokala 
tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden  
Västra Götalandsregionen anser att villkoren för lokala tillstånd beskriver 

tillståndshantering och förvaltningen av lokala frekvenstillstånd bra.  

 

Avseende avsnitt 3. Utformning av tillstånd 

 

Det är viktigt att fastighetsägaren eller den som utsetts företräda denne är den som i första 

hand söker och innehar sändningstillstånd, detta för att motverka att aktörer erhåller 

tillstånd i spekulativa syften. Här håller VGR med PTS i bedömningen att det enl. 3.3 bör 

finnas krav på ibruktagande. Det är emellertid viktigt att PTS kan ge anstånd med regeln 

kring ibruktagande om tillståndshavaren har giltigt skäl till försening ex. överprövad 

upphandling eller likdanande.  

 

3.4 Tekniska villkor 

Som PTS påtalar kommer det behövas koordinering med andra tillståndshavare. I de fall 

det krävs tidssynkronisering behöver makronätsägaren tillhanda hålla den funktionen. Det 

är då viktigt att tillsynsmyndigheten kan tillse att sådan information delas med 

tillståndshavaren för ett lokalt tillstånd. Detta för att makronätsaktörer inte ska kunna 

använda tidsinformationen för att påverka eller hindra en lokal tillståndshavare att använda 

tilldelat spektrum, samt ej heller ta ut en oskälig kostnad för den typen av information.  

 

4. Frågor till marknaden 

 

1: 

Västra götalandsregionen ser en kombination, det kan finnas när som är helt slutna men 

även nät som utbyter information med allmänna kommunikationsnät, detta är dock är 

avhängt affärsmodeller och lösningar från befintliga nätägare av allmänna 

kommunikationsnät. 

 

2: 

Detta behöver utredas ytterligare innan Västra götalandsregionen kan ge ett svar, initialt 

kan detta ske via roaming men över tid gnom någon form av sammankoppling.  

 

3:  

Det finns begräsningar i möjligheten att använda nätkod 999, dels i de fall man kan komma 

att sammankoppla näten samt att viss utrustning inte fullt ut stödjer alla nätfunktioner om 

man använder nätkod 999. Det behöver även utredas ytterligare om VGR kan använda 

MNC 65,66 och vad det skulle innebära vid en sammankoppling med ett allmänt 
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kommunikationsnät. Då det i dagsläget finns osäkerheter kring funktionalitet avser VGR 

att ansöka om ett egen MNC i de fall det blir aktuellt. 

 

4:  

VGR avser att till största del använda publika nummer för utrustning som hanterar tal och 

andra typiska mobiltjänster, för vissa IoT tillämpningar kan det vara aktuellt att i stället 

använda icke publika nummerserier. Behovet för publika nummer för VGR:s del 

uppskattas i dagsläget till 100–150 000 nummer.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Christian Bohlin 

VGR IT 

Koncernkontoret 

Telefonnummer: 0704-444244 

E-post: christian.bohlin@vgregion.se 

 

 


