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Ang. Konsultation inför planerad tilldelning av frekvensutrymme i 2,3 och 3,5 GHz-banden samt 

tilldelning av frekvensutrymme för lokala tillstånd, ert dnr 18-8496  

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerade den 6 februari 2019 ett dokument kallat ”Konsultation inför 

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

frekvensutrymme för lokala tillstånd”, fortsättningsvis kallad ”Konsultationen”. Konsultationen syftar 

till att ge marknadens aktörer information om inriktningen på tilldelningen samt tillfälle att i ett tidigt 

skede lämna synpunkter på det planerade förfarandet, både vad gäller frekvensutrymmet som ska 

tilldelas genom auktion (enligt Konsultationen 2,3 GHz och 3,4-3,7 GHz-banden) och vad gäller 

frekvensutrymme för lokala tillstånd (enligt Konsultationen 3,7-3,8 GHz-bandet, men där 3,8-4,2 GHz-

bandet utreds som ett möjligt alternativ).  

HI3G Access AB (Tre) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Konsultationen och får härmed lämna 

följande svar om Konsultationens förslag. 

Inledningsvis vill Tre peka på betydelsen av frekvensbandet 3,4-3,8 GHz (fortsättningsvis som helhet 

kallat ”3,5 GHz-bandet”) för utbyggnad och tillhandahållande av 5G-tjänster. Eftersom det är fråga om 

relativt stora mängder spektrum, totalt 400 MHz, kan breda frekvensblock användas för framförallt 

höghastighetsbredband med gigabithastighet (enhanced Mobile BroadBand, eMBB). Inom EU har 3,5 

GHz-bandet utpekats som ett pionjärband för 5G, med plan att tillgängliggöras för storskalig utbyggnad 

fr.o.m. 2020, se EU-kommissionens meddelande ”5G för Europa: en handlingsplan”, KOM(2016) 588 

slutlig. Även PTS anser att det är tilldelningen av 3,5 GHz-bandet som i första hand bidrar till att uppfylla 

målen i handlingsplanen, se ”Förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G”, med 

rapportnummer PTS-ER-2018:4. Med detta sagt, vill Tre understryka vikten av att PTS tilldelar 3,5 GHz-

bandet på ett genomtänkt och väl underbyggt sätt, eftersom tilldelningen kommer få stor betydelse 

för 5G-utvecklingen i Sverige och därmed även digitaliseringen av det svenska samhället. 
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Tre anser att det är viktigt med ett snabbt tillgängliggörande av 3,5 GHz-bandet för att möjliggöra 

kommersiell lansering av 5G, med det är lika viktigt att de frågor som fortfarande är ”olösta” – dvs. 

utredningarna om lokala blocktillstånd ska tilldelas i bandet och om frekvensblocket 3400-3420 MHz 

kommer ha mycket restriktiva tekniska villkor, vilka båda påverkar den totala mängden tillgängligt 

spektrum – utreds och beslutas i god tid innan auktionen, så att det finns en förutsägbarhet och 

transparens i PTS tilldelning av bandet. Först då kan marknadens aktörer bedöma och mera definitivt 

ta ställning till de tillståndsvillkor, auktionsformat och auktionsregler som PTS föreslår.  

En för Tre mycket angelägen fråga är spektrumtaket, för att säkerställa att konkurrensen inom 5G-

tjänster främjas. Då det emellertid fortfarande är osäkert vad den totala mängden tillgängligt spektrum 

är i 3,5 GHz-bandet, kan Tre inte ge sin definitiva syn på spektrumtaket. PTS måste därför utreda och 

besluta i ovan nämnda olösta frågor samt presentera ett fullständigt förslag om tilldelningen av 3,5 

GHz-bandet så snart som möjligt, och allra senast när begränsningsbeslut och allmän inbjudan skickas 

ut på remiss. 

1 Sammanfattning 

Tre anser framförallt att PTS: 

- ska tilldela hela 3,5 GHz-bandet, dvs. både 3,4-3,7 och 3,7-3,8 GHz, som nationella 

blocktillstånd; 

- ska tilldela hela 3,5 GHz-bandet genom auktion vid ett och samma tillfälle; 

- ska påskynda utredningarna om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet samt om tekniska villkor 

för frekvensblocket 3400-3420 MHz, så att resultaten hinner erhållas och jobbas igenom inom 

ramen för PTS tidplan för auktionen; alternativt skjuta upp tidplanen så att utredningarna 

hinner slutföras och resultaten kan läggas till grund för tilldelningen; 

- ska uppställa ett spektrumtak som säkerställer minst tre, från varandra oberoende, 

tillståndshavare i 3,5 GHz-bandet och, om enbart 3,4-3,7 GHz-bandet tilldelas genom auktion, 

vilket ska bestämmas till 100 MHz; 

- ska uppställa ett spektrumtak som säkerställer minst tre, från varandra oberoende, 

tillståndshavare i 2,3 GHz-bandet och vilket ska bestämmas till 30 MHz; och 

- ska tilldela lokala tillstånd i 3,8-4,2 GHz-bandet. 

2 Målen med tilldelningen och PTS tidplan 

I avsnitt 1 i Konsultationen anges PTS inriktningsmål med tilldelningen. I punkten 1 anges att 

myndigheten ska förbereda och genomföra tilldelning av nationella blocktillstånd genom auktion med 

inriktningen att 3400-3700 MHz (fortsättningsvis kallat ”3,4-3,7 GHz-bandet”) och 2300-2380 MHz 

(fortsättningsvis kallat ”2,3 GHz-bandet”) görs tillgängliga för bl.a. trådlöst bredband samt att auktion 

ska ha skett före utgången av 2019. I punkten 2 anges att myndigheten ska förbereda tilldelning av 

lokala blocktillstånd med inriktningen att dessa om möjligt ska tilldelas utan auktion samt att 3700-
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3800 MHz (fortsättningsvis kallat ”3,7-3,8 GHz-bandet”) görs tillgängligt för bl.a. trådlöst bredband 

samt att förberedelserna ska, i den mån det är möjligt, vara helt klara före utgången av 2019 och 

synkroniserade med auktionen av 3,4-3,7 och 2,3 GHz-banden. 

Frågan om lokala tillstånd ska tilldelas i 3,7-3,8 GHz-bandet är som sagt inte färdigutredd av PTS. I 

avsnitt 11 i Konsultationen anges att PTS för närvarande utreder vilket eller vilka frekvensband som är 

mest lämpliga för lokala tillstånd och att arbetet kommer samordnas med förstudien om 3,8-4,2 GHz-

bandet. Viktigt att notera i Konsultationen är att om utredningen av 3,7-3,8 GHz-bandet visar att 3,8-

4,2 GHz-bandet är mer lämpligt för lokala tillstånd kan det innebära att 3,7-3,8 GHz-bandet 

tillgängliggörs för nationella blocktillstånd. 

Tre är mycket positiv till PTS mål i punkten 1, dvs. att 3,4-3,7 GHz-bandet tilldelas genom auktion inom 

en snar framtid. Tre anser dock att målet i punkten 2 bör ändras så att även 3,7-3,8 GHz-bandet tilldelas 

som nationella blocktillstånd. Skälen härför utvecklas i avsnitt 10 nedan. Således anser Tre att hela 3,5 

GHz-bandet ska tilldelas som nationella blocktillstånd samt att så ska ske genom auktion vid ett och 

samma tillfälle. 

Vad gäller tidplanen är Tre också positiv till att 3,5 GHz-bandet tillgängliggörs marknaden så snart som 

möjligt, då kommersiell lansering av 5G är nära förestående. Tre noterar dock att den föreslagna 

tidplanen innehåller förhållandevis korta ledtider för momenten analys, utarbetande av förslag och 

konsultation innan tillståndsvillkor, auktionsformat och auktionsregler ska beslutas i juli 2019. Tre delar 

inte PTS uppfattning att auktionsprojektet fortfarande är i ett tidigt skede och att det finns gott om tid 

att framföra synpunkter på PTS förslag inför att myndigheten kommer fatta sitt slutliga beslut i 

nyssnämnda delar. Tvärtom anger tidplanen att det enbart finns ett ytterligare tillfälle att framföra 

synpunkter på, i april 2019, och då på de slutliga förslagen om tillståndsvillkor, auktionsformat och 

auktionsregler. Tre anser därför att två avgörande frågor måste tillåtas inverka på tidplanen, vilka också 

berörts inledningsvis: 

• Dels är det utredningen om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet, vilken kan innebära att 

punkten 2 av inriktningsmålen ändras och 100 MHz ytterligare tilldelas som nationella 

blocktillstånd.  

Ingenstans i Konsultationen anges att om 3,7-3,8 GHz-bandet ska tilldelas som nationella blocktillstånd 

kommer detta ske samtidigt som nu aktuell auktion. Tre anser att det skulle vara mycket olyckligt om 

PTS forcerar igenom 3,4-3,7 GHz-auktionen utan möjlighet att ta hänsyn till resultatet av utredningen, 

så att 300 MHz auktioneras ut i december 2019 och ytterligare 100 MHz tilldelas en tid senare på precis 

samma sätt. Det skulle innebära att 3,5 GHz-bandet riskerar att fragmenteras i betydligt större 

omfattning än om 400 MHz kan tilldelas vid ett och samma tillfälle, då budgivarna bl.a. kan bjuda på 

och garanteras stora sammanhängande block. För tillståndshavarna riskerar bristen på förutsägbarhet 

också att försvåra och fördyra 5G-utbyggnaden. Dessutom tyder allt på att den 5G-utrustning som nu 

håller på att tas fram kommer bestå av två typer av hårdvara (en för 3,4-3,6 GHz och en för 3,6-3,8 
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GHz), varför två auktioner kan komplicera och fördyra utbyggnaden ytterligare. Slutligen torde det vara 

svårare att uppställa ett verkningsfullt spektrumtak, som främjar konkurrensen, om tilldelningen sker 

genom två separata auktioner. 

• Dels är det utredningen om tekniska villkor i frekvensblocket 3400-3420 MHz, om dessa 

blir mycket restriktiva, se vidare under avsnitt 7 nedan. 

Tre anser att utredningarna av båda dessa frågor ska påskyndas, så att resultaten hinner erhållas och 

jobbas igenom på ett bra sätt inom ramen för PTS föreslagna tidplan.  

Om detta inte är möjligt, anser Tre att tidplanen ska skjutas upp så att utredningarna hinner slutföras 

och resultaten kan läggas till grund för tilldelningen.  

Viktigt är alltså att klarhet först nås i ovan nämnda frågor och att auktionen hinner anpassas till dessa 

resultat på ett bra och genomarbetat sätt, innan auktion genomförs. Slutförandet kan rimligen inte ta 

mer än någon eller några månader och allra viktigast inför 3,5 GHz-auktionen är att de avgörande 

frågorna blir tillräckligt utredda, eftersom resultatet kommer ha avgörande betydelse för utbyggnaden 

av 5G och en sund konkurrens inom dessa tjänster.  

3 Tillståndens geografiska omfattning 

Tre tillstyrker förslaget i Konsultationen att tilldela nationella blocktillstånd i 3,4-3,7 GHz-bandet.  

Ang. förslaget att tilldela lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet, se Tres synpunkter i avsnitt 2 ovan samt 

avsnitt 10 nedan.  

Ang. geografiska begränsningar i nyttjandet av nationella blocktillstånd i 3,4-3,7 GHz-bandet (med 

avseende på befintliga kommunala tillstånd) under åren 2020-2023, se vidare i avsnitt 9 nedan.  

4 Tillståndens storlek (blockindelning) 

Tre har inga synpunkter på PTS val av blockstorlekar för 3,5 GHz-bandet respektive 2,3 GHz-bandet.  

5 Tillståndstid och inget krav på täckning och utbyggnad 

Tre tillstyrker att tillstånden för 3,4-3,7 GHz-bandet respektive 2,3 GHz-bandet tilldelas utan 

täckningskrav. 

6 Tilldelningsförfarande 

Tre har inga generella synpunkter på valet av auktionsformat, dvs. en klockauktion med en 

placeringsrunda som garanterar tillståndshavarna sammanhängande block. 
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Tre noterar dock att frekvensblocket 3400-3420 MHz kan få ett väsentlig lägre värde än övriga 

frekvensblock om de tekniska villkor som uppställs i det nedersta blocket innehåller omfattande 

effektbegränsningar till skydd för radar under 3400 MHz, se vidare avsnitt 7 nedan. Om så blir fallet 

påverkar det valet av auktionsformat, eftersom en klockauktion förutsätter frekvensblock som är 

generiska och har samma värde.  

7 Tekniska villkor 

I avsnitt 8 i Konsultationen behandlas de tekniska villkor som PTS föreslår ska tillämpas för tillstånden, 

utöver vad som följer av EU kommissionens genomförandebeslut avseende 3,5 GHz-bandet respektive 

ECC-beslut avseende 2,3 GHz-bandet. Tre har inga synpunkter på merparten av PTS förslag, utan tycker 

att dessa är rimliga. 

Avseende tillståndsvillkoren för 3,4-3,7 GHz-bandet om ”basstationers utstrålade effekt inom eget 

frekvensblock” (avsnitt 8 ii i Konsultationen) och dessa begränsningar i det nedersta blocket om 3400-

3420 MHz, anger PTS att utredning fortfarande pågår. Begränsningarna syftar till att skydda 

radaranvändning under 3,4 GHz. Som berörts inledningsvis är det problematiskt att denna fråga inte 

är färdigutredd innan auktionen konsulteras marknaden, eftersom omfattande effektbegränsningar 

bör påverka värdet på blocket väsentligt. Därmed kan auktionsformatet (klockauktion) påverkas, 

eftersom detta bygger på frekvensgeneriska block, men framförallt påverkas spektrumtaket, eftersom 

Konsultationen då kan sägas innebära att det i praktiken finns endast 280 MHz att tilldela i 3,4-3,7 GHz-

bandet, se vidare avsnitt 8.1 nedan. 

Vad gäller de tekniska villkoren om synkronisering (avsnitt 8 d i Konsultationen), tillstyrker Tre att 

sådana tillståndsvillkor uppställs om tillståndshavarna inte kan komma överens samt de förslag som 

PTS presenterar. 

8 Spektrumtak 

De följande synpunkterna lämnas med utgångspunkt i Konsultationens förslag om auktion av 3,4-3,7 

GHz-bandet enbart. Se dock Tres övergripande ståndpunkt i avsnitt 2 ovan, att hela 3,5 GHz-bandet 

(även 3,7-3,8 GHz-bandet) bör tilldelas som nationella blocktillstånd genom auktion vid ett och samma 

tillfälle. 

Tre tillstyrker förslaget i Konsultationen att uppställa ett spektrumtak som säkerställer minst tre, från 

varandra oberoende, tillståndshavare i 3,4-3,7 GHz-bandet. Tre avstyrker dock den valda nivån på 

spektrumtaket om 120 MHz och anser att spektrumtaket ska bestämmas till 100 MHz, se avsnitt 8.1. 

nedan. 

Vidare avstyrker Tre förslaget i Konsultationen att inte uppställa något spektrumtak för 2,3 GHz-

bandet, se avsnitt 8.2 nedan. Tre anser att ett spektrumtak som säkerställer minst tre, från varandra 

oberoende, tillståndshavare ska uppställas och vilket ska bestämmas till 30 MHz. 
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8.1 Spektrumtak i 3,4-3,7 GHz-bandet  

I avsnitt 9 i Konsultationen behandlas frågan om spektrumtak. Bland annat anger PTS följande: 

- ”Tilldelningen av 300 MHz i 3,5 GHz-bandet påverkar på kort och medellång sikt en aktörs 

möjligheter att tillhandahålla 5G-tjänster.” 

- ”I nuläget finns inga i närtid stående frekvenserbjudanden som kan erbjuda 3,5 GHz-bandets 

styrkor.” 

- ”För att aktörer i grossistledet ska kunna hantera […] efterfrågan krävs tillgång till betydande 

mängd spektrum för att kunna leverera nätkapacitet som möter de krav som ställs på de 

slutkundstjänster som kunderna kommer att efterfråga i ett framåtblickande perspektiv.” 

- ”Tilldelningen av tillstånd i 3,5 GHz-bandet utan några begränsningar avseende 

frekvensmängd kan leda till att konkurrensen försämras och leda till att en aktör kan skaffa sig 

en dominerande ställning för utveckling av den framtida marknaden. Sammantaget anser PTS 

därför att det är nödvändigt att fastställa ett spektrumtak för tilldelning av tillstånd i 3,5 GHz-

bandet för att främja en effektiv konkurrens och en effektiv användning av spektrum. Därmed 

o försämras förutsättningarna för konkurrens, vilket ger färre alternativ i grossistledet, 

vilket kan försämra möjligheterna för effektiv konkurrens i efterföljande led; 

o försämras förutsättningarna för andra aktörer än operatörer att etablera sig på 

marknaden; 

o kan det leda till att spektrum inte används effektivt, om det inte finns konkurrens i 

utvecklingen av den framtida marknaden.” 

PTS har alltså bedömt att ett spektrumtak behövs för 3,4-3,7 GHz-bandet, eftersom det annars finns 

risk för konkurrensproblem efter auktionen. Tre delar denna bedömning och tillstyrker 

Konsultationens förlag om ett spektrumtak som säkerställer att minst tre, från varandra oberoende, 

tillståndshavare kan tillhandahålla nätkapacitet baserat på 3,4-3,7 GHz-bandet. 

Tre delar dock inte Konsultationens förslag att nivån för spektrumtaket ska bestämmas till 120 MHz. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda bedömningar och med slutsatsen att tre (från varandra oberoende) 

tillståndshavare ska säkerställas vid tilldelning av 300 MHz, kan Tre inte förstå hur PTS kommer fram 

till att 120 MHz är den bästa nivån för spektrumtaket, varken grundat på konkurrenshänsyn eller 

spektrumeffektivitet. 

Som PTS mycket väl känner till bygger 5G-standarden och de 5G-tjänster som kan tillhandahållas 

därigenom, framförallt höghastighetsbredband med gigabithastighet (eMBB), på bandbredder upp till 

100 MHz (en carrier). För att höghastighetsbredbandet eMBB ska kunna realiseras och nå sin avsedda 

potential med gigabithastigheter krävs alltså tillgång till 100 MHz-kanaler. 

Dessutom tyder allt på att leverantörer av 5G-utrustning inte kommer tillverka hårdvara som stödjer 

hela 3,5 GHz-bandet, utan att det kommer bli fråga om en typ av radioenhet som omfattar 3,4-3,6 GHz 

och en annan som omfattar 3,6-3,8 GHz. En följd av detta är att utbyggnaden kan bli betydligt mer 
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kostsamt för den tillståndshavare som förvärvar frekvenser både under och över 3,6 GHz, eftersom 

investering då måste göras i två radioenheter till varje basstation (eller en enda anpassad radioenhet 

som är dyrare än de volymproducerade standardenheterna). 

Det uppenbara och enda rimliga, sett både till 5G-tekniken och tillhörande hårdvara jämfört med 

antalet tillståndshavare som ska uppnås, är att uppställa ett spektrumtak om 100 MHz vid tilldelning 

av 300 MHz. Därmed säkerställs att alla tre (från varandra oberoende) tillståndshavare kan 

tillhandahålla sådan nätkapacitet att samtliga typer av 5G-tjänster kan tillhandahållas på ett likvärdigt 

sätt. Detta borgar för en sund konkurrens inom 5G-tjänster och att slutanvändarna får prisvärda, 

kvalitativa och innovativa sådana tjänster. Dessutom uppnås spektrumeffektivitet eftersom hela 

bandbredden kommer användas vid tillhandahållandet av de olika typerna av 5G-tjänster. Slutligen 

kan alla tre tillståndshavare förvärva spektrum utan att de behöver investera i två olika radioenheter. 

Konsultationens förslag om en nivå om 120 MH däremot, riskerar både att skada konkurrensen 

allvarligt och att leda till spektrumineffektivitet. Spektrumtaket om 120 MHz kan leda till en auktion 

där de två starkaste budgivarna köper 120 MHz var och den tredje, som PTS också velat säkerställa för 

en effektiv konkurrens, enbart får 60 MHz. Till detta kommer att om frekvensblocket 3400-3420 MHz 

får omfattande effektbegränsningar, se avsnitt 7 ovan, innebär detta att det tillgängliga spektrumet 

reduceras och den tredje tillståndshavaren enbart praktiskt kan använda 40 MHz. Att detta är fullt 

möjliga och troliga auktionsresultat behöver Tre inte gå längre än till 700 MHz-auktion för att påvisa, 

men det finns många exempel. Därmed får den tredje tillståndshavaren inte tillgång till en sådan kanal 

som krävs för att tillhandahålla alla avsedda 5G-tjänster. Dessutom kommer det minst hälften så stora 

innehavet (40 eller 60 MHz jämfört med 120 MHz) att mer än halvera tjänsternas hastighet och 

kapacitet i förhållande till konkurrenternas tjänster. Att den tredje operatören inte kan tillhandahålla 

fullvärdiga 5G-tjänster, i likhet med vad övriga två kan, utgör närmast en snedvridning av konkurrensen 

helt i strid med syftena med spektrumtaket. 

Vidare innebär spektrumtaket att om två budgivare förvärvar 120 MHz kommer en av dem behöva 

investera i två typer av radioenheter. Om två budgivare förvärvar 120 MHz och den tredje endast får 

40 eller 60 MHz, är ett möjligt utfall som följer: budgivare 1 förvärvar från 3400 eller 3420-3460 MHz 

(radioenhet typ A), budgivare 2 förvärvar 3460-3580 MHz (radioenhet typ A) och budgivare 3 förvärvar 

3580-3700 MHz (radioenhet typ A och B). En risk är då att sistnämnda budgivare väljer att inte utnyttja 

sina 20 MHz i block 3580-3600 MHz för att undkomma den extra kostnaden för två radioenheter, vilket 

ger ett ineffektivt spektrumutnyttjande. Konsultationens förslag om ett spektrumtak om 120 MHz 

överensstämmer alltså även mycket dåligt med den 5G-utrustning som idag finns och, vad det verkar, 

kommer att finnas tillgänglig.  

En risk för spektrumineffektivitet föreligger rent allmänt med ett spektrumtak om 120 MHz, eftersom 

5G-tekniken har stöd för upp till 100 MHz (en carrier) och då riskerar de överskjutande 20 MHz att inte 

användas på ett effektivt sätt eller användas överhuvudtaget. 
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PTS motiverar inte spektrumtaket med något konkurrens- eller spektrumeffektivitetsskäl, utan anger 

huvudsakligen följande: ”Ett spektrumtak på 120 MHz ger utrymme för dynamik i auktionen genom 

att prismekanismen kan fälla avgörandet om den slutgiltiga fördelningen i tilldelningen.” Det är inte 

helt tydligt vad PTS avser härmed, eftersom så länge det finns ”högsta gällande bud” som inte blir 

överbjudna kommer dessa avsluta och avgöra auktionen, jfr 14 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner. Skälet kan därför inte förstås på annat sätt än att PTS med den valda nivån vill 

säkerställa att auktionen ska resultera i en så hög auktionslikvid som möjlig, vilket då sker på bekostnad 

av både konkurrensen och spektrumeffektiviteten. De 20 MHz extra som PTS spektrumtak innebär 

möjliggör för stora operatörer att hindra en konkurrent från att tillhandahålla fullvärdiga/likvärdiga 

5G-tjänster. Dessa 20 MHz (totalt 40 MHz i auktionen) kommer alltså huvudsakligen att efterfrågas 

inte för att nyttjas och omsättas till förbättrade tjänster utan för att utestänga mindre konkurrenter 

från det mycket värdefulla 3,5 GHz-bandet, och därmed försämra deras möjligheter att konkurrera. 

Om auktionen utformas på detta sätt, dvs. att strategisk budgivning tillåts fälla avgörandet i auktionen, 

främjar PTS närmast en snedvridning av konkurrensen inom 5G-tjänster. Att PTS vill grunda 

tilldelningen av ett så avgörande frekvensband som 3,5 GHz-bandet på detta skäl är anmärkningsvärt. 

PTS måste därför ändra nivån för spektrumtaket så att den bestäms till 100 MHz per budgivare.  

Tre vill starkt ifrågasätta att storleken på auktionslikviden ska tillåtas vara en faktor vid fastställandet 

av nivån för spektrumtaket om PTS väl bedömt att ett spektrumtak behövs (eftersom risk för en 

konkurrensskadlig spektrumkoncentration annars föreligger). I den bedömningen bör det enbart vara 

konkurrensaspekter och spektrumeffektivitetskäl som läggs i vågskålarna, vilket följer av 8 § PTS 

föreskrifter om spektrumauktioner. För att erhålla ”rimliga” intäkter till staten för nyttjande av 

spektrumet kan s.k. lägsta bud i auktionen bestämmas till en sådan nivå. Kortsiktigt höga 

auktionsintäkter kan dessutom försena utbyggnaden av mobilnät och försämra de tjänster som 

tillhandahålls slutkunderna, vilket då inte ger avsedd samhällsnytta av spektrumet i det långa 

tidsperspektivet. 

PTS bör även fästa vikt vid hur andra tillsynsmyndigheter inom EU valt att tilldela 3,5 GHz-bandet. Ett 

bra exempel, där utbyggnad och innovation prioriterats av staten, är Finland, som tilldelat 390 MHz i 

tre tillstånd om 130 MHz vardera, vilket resulterade i en auktionslikvid om 77 miljoner Euro. På den 

finska mobilmarknaden verkar, som PTS känner till, tre mobiloperatörer. 

Sammanfattningsvis kan ett spektrumtak om 120 MHz, när 300 MHz ska tilldelas, varken anses främja 

konkurrensen eller spektrumeffektivitet, utan nivån för spektrumtaket måste bestämmas till 100 MHz.  

8.2  Spektrumtak i 2,3 GHz-bandet 

Till skillnad från 3,4-3,7 GHz-bandet innehåller Konsultationen inget förslag om spektrumtak för 2,3 

GHz-bandet. Detta avstyrks av Tre, som menar att ett spektrumtak måste uppställas som säkerställer 

att minst tre, från varandra oberoende, tillståndshavare kan tillhandahålla nätkapacitet baserat på 2,3 

GHz-bandet. Nivån ska enligt Tre bestämmas till 30 MHz per budgivare.  
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I denna del av Konsultationen anger PTS bl.a. följande: ”Utan ett spektrumtak kan en aktör förvärva 

hela frekvensutrymmet, 80 MHz, i auktionen, vilket ger ett substantiellt tillskott av spektrum. Ett 

sådant tillskott möjliggör mobila samtals- och datatjänster med hög kapacitet och kan ge en 

konkurrensfördel på marknaden. Om hela frekvensutrymmet förvärvas av en aktör som redan har en 

hög andel spektrum finns det en viss risk för att förutsättningarna för effektiv konkurrens påverkas 

negativt.”  

Häremot anges följande, vilket är grunden för förslaget att inte uppställa något spektrumtak: 

”Samtidigt ges emellertid marknadsaktörerna förutsättningar att förverkliga sina preferenser när det 

gäller 2,3 GHz-bandet eftersom det kräver investeringar, överväganden om teknik, radioplanering 

samt marknads- och företagsstrategi. Med de tekniska begränsningar som finns, ökar 

förutsättningarna för en effektiv användning av 2,3 GHz-bandet om PTS inte sätter ett spektrumtak. 

PTS bedömer sammantaget att det inte är nödvändigt att fastställa ett spektrumtak för 2,3 GHz-

bandet.” 

PTS tycks mena att eftersom 2,3 GHz-bandet omfattar mindre spektrum och tillstånden kommer 

innehålla villkor om vissa tekniska begränsningar har frekvensbandet ett mindre värde, och därmed är 

investeringsbenägenheten inte lika självklar. Även om 2,3 GHz-bandet inte kan likställas med 3,5 GHz-

bandet är det ett mycket attraktivt frekvensband, inte bara idag för 4G utan även framöver för 5G. 

Dessutom är 2,3 GHz-bandet mycket snarlikt 2,6 GHz-bandet, där alla tillstånd löper ut 2023, varför 

innehav är viktigt för framtiden. Att kunna förvärva 80 MHz i 2,3 GHz-bandet innebär således en 

betydligt större konkurrensfördel än vad PTS tycks ha förstått. Hade tilldelning skett fristående från 

3,5 GHz-bandet har Tre svårt att se att ett spektrumtak inte skulle ha uppställts. Allt talar för att ett 

spektrumtak behövs även för 2,3 GHz-bandet och det ska, liksom avseende 3,5 GHz-bandet, säkerställa 

tre, från varandra oberoende, tillståndshavare. Spektrumtaket ska därför bestämmas till 30 MHz per 

budgivare. 

9 Befintliga tillstånd 

Tre har viss förståelse för PTS utmaningar med att tillhandahålla ”rena” nationella blocktillstånd i 3,4-

3,7 GHz-bandet under åren 2020-2023, innan befintliga kommunala tillstånd i 3,5 GHz-bandet upphört 

att gälla. Det är emellertid svårt att idag överblicka och förstå vilka geografiska begränsningar som 

kommer att finnas i de olika nationella blocktillstånden. Inför nästa remissrunda bör PTS därför sträva 

efter att redogöra för detta på ett överskådligt och tydligt sätt, inte bara med avseende på vilka 

kommunala tillstånd som tilldelats och fortfarande gäller under perioden 2020-2023 utan även det 

faktiskt nyttjandet av tillstånden. Utan denna information är det också svårt att bedöma om 

Konsultationens förslag om tillstånd för ”sekundär användning” i befintliga kommunala tillstånd utgör 

en fungerande lösning för nya tillståndshavare i 3,4-3,7 GHz-bandet. 
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10 Lokala tillstånd 

Som anförts i avsnitt 2 ovan anser Tre att även 3,7-3,8 GHz-bandet bör tilldelas för nationella 

blocktillstånd och följaktligen att hela 3,5 GHz-bandet tilldelas genom auktion vid ett och samma 

tillfälle. Utöver att en auktion av samtliga 400 MHz för nationella blocktillstånd främjar en snabb 

utbyggnad av 5G-tjänster över hela eller stora delar av landet, så finns det dessutom risk för störningar 

mellan de nationella och lokala blocktillstånden (dels fastighetsbaserade tillstånd inom och utom 

större tätort, dels lokala yttäckande tillstånd utom större tätort) om de ska ”samsas” inom 3,5 GH-

bandet. Dessa frågor har PTS ännu inte behandlat inom ramen för tilldelningen men de löses om de 

lokala tillstånden placeras i ett annat frekvensband. 

Angående 3,8-4,2 GHz-bandets lämplighet för lokala tillstånd, anger Konsultationen bl.a. att 

frekvensbandet ”har förmånliga vågutbredningsegenskaper som gör att bandet är lika attraktivt för 5G 

som 3,7-3,8 GHz-bandet.” Tre delar denna bedömning. Mycket tyder också på att utrustning för 5G 

kommer finnas tillgängligt även för 3,8-4,2 GHz-bandet en kort tid efter att sådan utrustning blir 

tillgänglig för 3,5 GHz-bandet. Således är förutsättningarna att använda 3,8-4,2 GHz-bandet för lokala 

tillstånd i princip likvärdiga med dem för 3,5 GHz-bandet.  

Vad PTS föreslår om lokala tillstånd i Konsultationen får förstås så att det inte är 500 MHz, dvs. både 

3,7 3,8 GHz och 3,8-4,2 GHz-banden, som övervägs utan att dessa frekvensband är alternativa och att 

PTS kommer tilldela lokala tillstånd om 100 MHz i antingen 3,7-3,8 GHz-bandet eller någonstans i 3,8-

4,2 GHz-bandet. Tre vill då peka på att om 3,7-3,8 GHz-bandet viks för lokala tillstånd innebär 

Konsultationen att mer spektrum kommer garanteras för de lokala blocktillstånden än vad PTS 

garanterar för var och en av de tre tillståndshavarna av nationella blocktillstånd som säkerställs genom 

spektrumtaket. Som Tre beskrivit i avsnitt 8.1 ovan är nämligen ett troligt scenario att den tredje 

tillståndshavaren enbart får 40 eller 60 MHz. En sådan avvägning mellan lokala och nationella 

blocktillstånd kan inte anses riktig, då mobiloperatörerna med stor säkerhet kommer att tillhandahålla 

5G-tjänster över hela eller stora delar landet medan användningen av de lokala tillstånden fortfarande 

är osäker, både vad gäller utbud och efterfrågan på 5G-tjänster/use cases och hur dessa kommer 

fördela sig över Sveriges geografi. Vid en bedömning av vilken typ av frekvensanvändning som 

genererar störst samhällsnytta bör rimligen de nationella trådlösa bredbandstjänsterna väga tyngst. 

Dessutom måste PTS fästa vikt vid hur andra tillsynsmyndigheter inom EU valt att hantera denna fråga. 

I alla EU-länder där 3,5 GHz-bandet har tilldelats eller planeras att tilldelas har nationella tillstånd valts, 

förutom i Tyskland. Där har lokala blocktillstånd föreslagits i upp till 100 MHz av bandet men detta är 

kraftigt ifrågasatt. 

Sammantaget anser Tre att det finns mycket starka skäl som talar för att alla 400 MHz i 3,5 GHz-bandet 

ska tilldelas som nationella blocktillstånd och att 100 MHz i 3,8-4,2 GHz-bandet ska tilldelas som lokala 

tillstånd. Som beskrivits i avsnitt 2 ovan bör utredningen om detta påskyndas, så att resultatet kan tas 
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om hand inom ramen för föreslagen tidplan. Alternativt bör tidplanen skjutas på pass mycket att 

utredningen hinner blir klar och det är möjligt för hela 3,5 GHz-bandet att auktioneras ut. 

Om PTS, trots det ovanstående, kommer fram till att lokala tillstånd ska tilldelas i 3,7-3,8 GHz-bandet, 

är det Tres uppfattning att de nationella blocktillstånden bör prioriteras och att det först och främst 

måste säkerställas att alla tre (från varandra oberoende) tillståndshavare kan erhålla 100 MHz var. 

 

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

skrivelse vidare. 
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