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04/03/2019  

 

Post- och Telestyrelsen 
Box 5398 
102 49 Stockholm 
Via email 3500MHzbandet@pts.se 

Re: Konsultation inför planerad tilldelning av 
frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHz- banden samt tilldelning 
av frekvensutrymme för lokala tillstånd  

Med referens till ovanstående konsultation, vill Celestine Hill 
Communication lyfta ett antal aspekter relaterade till vad som sägs i 
konsultationen: 

Celestine Hill Communication innehar idag tillstånd i de spektrumband 
som både avses att tilldelas nationellt och i de som i en framtid övervägs 
att tilldelas som lokala tillstånd. Dessa tillstånd innehar bolaget till 2022-
12-31, och disponerar dessa spektrum på en prioriterad basis fram till 
tillstånden upphör att gälla. Endast tekniska lösningar av typen 
”dynamisk spektrumaccess” där tekniken säkrar att den prioriterade 
frekvensanvändningen inte störs får förekomma i de band som bolaget 
innehar. 

PTS har som uppdrag att ”…undanröja hinder för en fungerande 
marknad” och måste därför gå i bräschen för att värna om de 
rättigheter som tillståndsinnehavare av spektrum har. En hörnsten i 
detta uppdrag är att respektera tilldelade tillstånd och tydligt 
kommunicera förutsättningarna för att göra spektrum tillgängligt för nya 
aktörer. Annars riskerar man att undergräva förtroendet för 
myndigheten och skapar en osäkerhet kring värdet med spektrum som 
tilldelas i en auktion, om tillståndsvillkoren inte respekteras under 
tillståndsperioden. Skrivningar i konsultationen kan ge företag som 
överväger att delta i auktionen ett intryck av att det spektrum som 
diskuteras i konsultationen är tillgängligt före 2022-12-31, vilket alltså 
inte är fallet. 
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För Celestine Hill Communication står framför allt formuleringar av det 
slag som inleder avsnitt 10, och som leder till en antydan om ”sekundär 
användning” av spektrum som tilldelats på en prioriterad basis i ett 
auktionsförfarande, mycket oroande. Om sådana formuleringar 
inkluderas i kommande tilldelningsprocess kan det anses vara ett 
avtalsbrott och är att likna vid expropriation samt saknar lagstöd. 
Formuleringen bör därför tas bort inför det fortsatta arbetet. 

Det borde också oroa alla innehavare av spektrum, eftersom 
spektrumanvändandet varierar över tid och över geografier beroende 
på teknik- och marknadsutveckling. Att PTS tar sig friheten att ens 
överväga att avgöra om det finns ”områden där befintliga 
tillståndsinnehavare inte har användning, eller inte kan göra troligt att 
sådan kommer att ske” ter sig helt orimligt, eftersom PTS inte har 
inblick i tillståndsinnehavarnas affärsplaner eller pågående förhandlingar 
med potentiella användare av spektrumet – förhandlingar som kan 
äventyras av just den typen av formuleringar, och som direkt leder till 
ett hinder för en fungerande marknad.  

PTS bör därför omgående komma ut med ett klargörande om vilka 
spelregler som gäller så att både nuvarande innehavare av spektrum, 
oavsett frekvensband och användning, och kommande intresserade 
spektrumspekulanter inför den förestående auktionen, vet under vilka 
förutsättningar som spektrum tilldelas, och vilket värde det kan 
tillskrivas. 

Med vänlig hälsning, 

Viesturs Vucins 
Styrelseordförande 
Celestine Hill Communications AB 
Ångströmsgatan 3 
SE-112 69 STOCKHOLM 
SWEDEN 
 
Email:   vucins@celecom.se 
Web:  www.celecom.se 

 

 


