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Konsultationssvar inför planerad tilldelning 
av frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHz-
banden samt tilldelning av 

frekvensutrymme för lokala tillstånd 

ÅF inkommer härmed med synpunkter gällande Post- och telestyrelsens promemoria 

med diarienummer 18–8496. 

ÅF välkomnar möjligheten att yttra sig och ge sina synpunkter i anslutning till Post- och 

telestyrelsens (PTS) konsultation avseende tilldelning i 2,3- och 3,5 GHz-banden. Vi ser 

många fördelar med att kunna utnyttja de möjligheter som 5G ger för att kunna utveckla 

svenskt näringslivs konkurrenskraft. En viktig del i detta är den möjlighet som PTS nu 

föreslår och som innebär en inriktning att frekvensutrymme avsätts för lokala 

blocktillstånd.  

Generellt yttrande 

För svenska aktörer inom områden såsom industrier, hamnar, flygplatser och jordbruk, 

handlar det om att i framtiden kunna erhålla egna lokala frekvenstillstånd som möjliggör 

införande av egna lokala 5G-nät för säker och robust trådlös överföring av information 

inom egna fastigheter och industriområden. PTS förslag om tillgång till lokala 

fastighetsbaserade tillstånd, alternativt i kombination med yttäckande lokala tillstånd, 

är således en unik möjlighet för svenskt näringsliv att utvecklas utan begränsande 

regleringar. Vi anser att det är en bra idé att fortsatt utreda möjligheten att koppla lokala 

tillstånd till fastighetsägaren. 

Ett stort övergripande problem är att det saknas harmonisering i Europa och i övriga 

världen för hur man ska dela ut spektrum för lokala frekvenstillstånd. Inom stora 

industrinationer såsom USA och Tyskland har motsvarande myndigheter dock redan 

beslutat om möjligheten till lokala frekvenstillstånd i 3,5 GHz-bandet. Det är alltså av 

stor vikt att även svenska aktörer ges motsvarande möjligheter att kunna utvecklas för 

att dels kunna konkurrera med andra länder, dels kunna utveckla nya innovativa 

lösningar som kan tillämpas globalt. För även om frekvenserna kommer att skilja något 

mellan olika länder, så kommer arbetssätt och funktionalitet att kunna replikeras för 

svenska aktörers olika etableringar även i andra länder. 

Specifikt yttrande 

PTS utreder för närvarande två olika tänkbara frekvensband som kan bli aktuella när 

det gäller lokala frekvenstillstånd för industrin: 

1. 3,7-3,8 GHz-bandet 

2. 3,8-4,2 GHz-bandet  
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Alternativ 1 är att föredra eftersom detta är en del av det som allmänt anses vara det 

primära 5G-bandet. Detta innebär att det med stor säkerhet kommer att finnas flera 

tillverkare av komponenter för detta frekvensband, vilket i sin tur innebär ett stort utbud 

av komponenter i olika prissegment. En tydlig nackdel med detta alternativ är att detta 

frekvensband, som det ser ut idag, inte kommet att finnas tillgängligt förrän 2023.  

Alternativ 2 innebär ett val av frekvensband där det i dagsläget är mycket oklart hur det 

kan komma att användas för lokala frekvenstillstånd. Frekvensbandet användas idag 

inte till mobiltelefoni och det är även oklart rent tidsmässigt när det skulle kunna komma 

att användas i framtiden.  

Marknadens pris för lämpliga 5G-komponenter (så kallade chipset) kommer att spela en 

stor roll för t.ex. svensk industris införande av egna lokala konnektivitetslösningar. Om 

Sverige tilldelar lokala frekvenser i frekvensband som internationellt inte kommer att 

användas för denna typ av konnektivitet, så finns en stor risk att det dels blir begränsad 

tillgänglighet till komponenter, dels blir priserna jämförelsevis höga, vilket hämmar 

svensk industris konkurrenskraft. För att kunna möta hotet om sämre konkurrenskraft 

och minskad innovation, så är det således att föredra att lokala frekvenstillstånd i 

Sverige sammanfaller med motsvarande lokala frekvensband som hos de stora 

industrinationerna. 

Tidsaspekten gällande tillgängligheten till spektrum inom kort kan även den vara 

avgörande för konkurrenskraften, då aktörer avvaktar med investeringar innan de 

slutgiltiga lokala frekvensbanden finns att tillgå. Vi ser en oro i att vänta antingen till 

2023 för tillgång till frekvenser i 3,7-3,8 GHz-bandet, eller tills beslut om lokala 

frekvenstillstånd inom ramen för utredningen av frekvensområdet 3,8-4,2 GHz blir klar. 
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