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Post- och telestyrelsen 

Att: Karoline Boström 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

3500MHzbandet@pts.se 

 

Yttrande över konsultation om tilldelning av frekvenser i 2,3 
och 3,5 GHz-banden 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av konsultationen inför den planerade 

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

frekvensutrymme för lokala tillstånd, med diarienummer 18-8496, som Post- och 

telestyrelsen (”PTS”) remitterade den 6 februari 2019 (”Konsultationen”). Tele2 får 

härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

➢ Tele2 ifrågasätter rimligheten i PTS:s förslag på tidsplan.  

 

• Tele2 föreslår att PTS vidhåller sin tidsplan endast under förutsättning dels 

att oklarheterna kring total frekvensmängd och effektbegränsningar reds ut 

innan en allmän inbjudan remitteras, dels att det i god tid före auktionstillfället 

kan presenteras en detaljerad specifikation över eventuella lokala 

begränsningar fram till 2023 såväl som en beslutad process för hur denna 

detaljerade specifikation ska hållas uppdaterad fram till 2023.  

 

• Grunderna för Tele2:s ställningstagande och förslag i denna del är att 

osäkerhetsfaktorerna avseende total spektrummängd, lokala begränsningar 

fram till 2023 och effektbegränsningar är väsentliga. Det nyss nämnda 

redovisas i detalj i avsnitt 2.1 

  

➢ Tele2 avstyrker PTS:s förslag på spektrumtak i 3,5 GHz-bandet. 

 

• Tele2 föreslår för det första att ett nytt förslag på spektrumtak presenteras 

när grundläggande förutsättningar avseende total spektrummängd, lokala 

begränsningar fram till 2023 och effektbegränsningar har tydliggjorts. För det 

andra föreslår Tele2 att PTS, vid framtagandet av ett nytt spektrumtak, har 

som utgångspunkt dels att minst tre tillståndshavare ska garanteras tillstånd i 

3,5 GHz-bandet, dels att minst tre tillståndshavare ska garanteras tillgång till 

minst 100 MHz.    

 

• Grunderna för Tele2:s avstyrkande och förslag i denna del är dels att 

osäkerhetsfaktorerna avseende total spektrummängd, lokala begränsningar 

fram till 2023 och effektbegränsningar är så betydande att det i dagsläget 

förefaller föga meningsfullt att ta ställning till något förslag på spektrumtak, 

dels att en minsta spektrummängd per tillståndsgivare, mot bakgrund av 

prissättningen på nätutrustning, behöver vara 100 MHz. Det nyss nämnda 

redovisas i detalj i avsnitt 2.2. 
 

 



Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 40 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
 

05-03-2019, FINAL 

 

 

  2/9 
 

➢ Tele2 avstyrker PTS:s förslag på auktionsformat. 

 

• Tele2 föreslår för det första att ett nytt förslag på auktionsformat presenteras 

när grundläggande förutsättningar avseende lokala begränsningar fram till 

2023 och effektbegränsningar har tydliggjorts. För det andra föreslår Tele2 

att PTS, för det fall effektbegränsningar och/eller befintliga lokala tillstånd 

skulle innebära att den praktiska användbarheten hos olika block varierar, 

istället väljer SMRA som auktionsformat. 

 

• Grunderna för Tele2:s avstyrkande och förslag i denna del är dels att 

osäkerhetsfaktorerna avseende lokala begränsningar fram till 2023 och 

effektbegränsningar är så betydande att det i dagsläget förefaller föga 

meningsfullt att ta ställning till något förslag på auktionsformat, dels att 

klockauktion inte är ett lämpligt auktionsformat då tillstånden inte är 

generiska och då placering i frekvens inte är av mindre betydelse. Det nyss 

nämnda redovisas i detalj i avsnitt 2.3. 

 

➢ Tele2 avstyrker PTS:s förslag på närståenderegel.  

 

• Tele2 föreslår att den närståenderegel som har tillämpats i tidigare auktioner, 

det vill säga att alla företag som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 4 § 

årsredovisningslagen (1995:1554) ska anses vara närstående och att om ett 

företag eller en koncern innehar hälften av rösterna för samtliga andelar i ett 

annat företag ska det anses att detta företag (och dess eventuella dotter-

företag) är närstående till det ägande företaget och till alla företag som ingår i 

den ägande koncernen, tillämpas i den planerade auktionen. 

 

• Grunderna för Tele2:s avstyrkande och förslag i denna del är dels att PTS:s 

förslag grundligt avviker från den närståenderegel som har tillämpats i 

samtliga tidigare auktioner, dels att PTS helt saknar grund för sitt avvikande 

förslag, dels att de problem som ligger till grund för PTS:s förslag skulle 

kunna lösas på andra, mer lämpliga och mindre ingripande sätt. Det nyss 

nämnda redovisas i detalj i avsnitt 2.4.   

 

➢ Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på ramstruktur för synkronisering förutsatt att 

nedanstående tillägg och ändringar genomförs. 

 

• Tele2 föreslår dels att PTS ersätter DDDSU (2,5 ms) med DDSU (2 ms) i 

ramstrukturen för 3,5 GHz-bandet, dels att PTS i ramstrukturen inkluderar ett 

krav på att en enhetlig, nationell och operatörsneutral synkroniseringskälla 

ska användas av tillståndshavare av såväl nationella som lokala tillstånd. 

 

• Grunderna för Tele2:s villkorade tillstyrkande i denna del är dels att DDSU 

(2,5 ms) innebär en försvagning av upplänk, dels att i praktiken fungerande 

synkronisering kräver en och samma nationella synkroniseringskälla. Det 

nyss nämnda redovisas i detalj i avsnitt 2.5. 

 

➢ Tele2 tillstyrker PTS:s förslag på att tillstånden i 2,3- och 3,5 GHz-banden inte ska 

förenas med krav på utbyggnad och täckning.  

 

• Grunderna för Tele2:s tillstyrkande i denna del redovisas i detalj i avsnitt 2.6. 
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2. Detaljerade synpunkter och förslag 
 

2.1. Tidsplan 
I Konsultationen föreslås preliminärt att auktionen ska genomföras i december 2019. 
Samtidigt noterar PTS att den preliminära tidsplanen är ”beroende av PTS parallella 
utredningar som pågår om lokala tillstånd”. Med ”parallella utredningar” får antas att 
PTS avser dels den pågående utredningen om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet, 
dels den pågående utredningen om frekvensbandet 3,8-4,2 GHz. Såsom nämns i 
Konsultationens avsnitt 11 ska dessa utredningar avgöra vilket eller vilka frekvens-
band som är mest lämpligt för lokala tillstånd. I Konsultationen uppmärksammas 
också att om utredningarna visar att 3,8-4,2 GHz är mer lämpligt för lokala tillstånd, 
kan det innebära att även 3,7-3,8 GHz tillgängliggörs för nationella tillstånd.  
 
Härvid vill Tele2 för det första betona att Tele2 rekommenderar att nya lokala tillstånd 
ska allokeras så högt upp som möjligt i 3,8-4,2 GHz-bandet sådant att hela 
frekvensområdet 3,4-3,8 GHz kan tilldelas som nationella tillstånd.   
 
För det andra måste det samtidigt konstateras att en utvidgning av tilldelningen med 
100 MHz uppenbart skulle utgöra en väsentlig förändring i jämförelse med de 
förutsättningar som nu samråds. Mot bakgrund av att arbetet med frekvensområdet 
3,8-4,2 GHz endast är i ett förstudiestadium är det mycket som talar för att 
klargöranden i fråga om denna grundläggande förutsättning kommer att dröja.  

 
I tillägg till det ovanstående kan det noteras, vilket också uppmärksammas av PTS i 
Konsultationen, att frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz är fragmenterat. I frekvens-
utrymmet 3,4-3,8 GHz finns lokala tillstånd i cirka en tredjedel av Sveriges kommuner 
och dessa tillstånd är utspridda över hela landet. I frekvensutrymmet 3,6-3,8 GHz 
finns två nationella tillstånd. Dessa lokala och nationella tillstånd löper ut under 
perioden 2020-2023. Såsom PTS anför i Konsultationen har PTS initierat ett arbete 
som uppmuntrar tillståndshavare i 3,5 GHz-bandet att återlämna tillstånd som inte 
används, och detta arbete har resulterat i att flera tillstånd har återlämnats. Såvitt 
Tele2 är informerat har någon bredare överenskommelse om återlämning av tillstånd 
emellertid ännu inte uppnåtts.  
 
Idag är det därför oklart om och i så fall hur många befintliga lokala och nationella 
tillstånd som kommer att vara återlämnade vid det föreslagna auktionstillfället. 
Därmed kan det konstateras att ytterligare en grundläggande förutsättning för 
auktionen – den förväntade, praktiska användbarheten före 2023 av de nationella 
tillstånd i 3,5 GHz-bandet som ska auktioneras ut – idag är oklar, och att någon plan 
för klargörande inte har presenterats av PTS. Innan dessa förhållanden helt har 
kunnat klargöras vore det olämpligt att genomföra den tilltänkta auktionen.  
 
Ännu en grundläggande osäkerhetsfaktor är att behovet av effektbegränsningar 
under 3400 MHz ännu inte har utretts. Ett potentiell konsekvens av en sådan 
utredning skulle kunna vara att frekvensområdet 3400-3420 MHz måste uteslutas 
från tilldelningen, vilket skulle påverka den totala mängden spektrum som skulle 
kunna tillgängliggöras. Även valet av spektrumtak skulle kunna påverkas av en sådan 
åtgärd. 
 
Det ovanstående innebär för det första att det blir svårt – om ens meningsfullt – att ta 
ställning till olika förslag på auktionens och tillståndens utformning eftersom 
förutsättningarna för dessa förslag mycket väl kan ändras i grunden.  
 
För det andra konstaterar Tele2, när det gäller osäkerheterna avseende total 
spektrummängd och effektbegränsningar, att något utkast på allmän inbjudan inte bör 
remitteras förrän dessa oklarheter helt har retts ut.  



Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 40 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
 

05-03-2019, FINAL 

 

 

  4/9 
 

Detta då bland annat ett slutligt förslag på spektrumtak – som av uppenbara skäl bör 
remitteras – inte kan formuleras utan att dessa oklarheter har retts ut.  
 
För det tredje konstaterar Tele2, när det gäller osäkerheterna avseende befintliga 
lokala tillstånd fram till 2023 och för det fall det inte kan förväntas att samtliga lokala 
tillstånd kommer att lämnas tillbaka före auktionstillfället, att en auktion inte bör 
genomföras utan att budgivarna i god tid före auktionen kan ta del av en komplett 
sändarlista, som måste sammanställas av PTS. Därtill måste PTS, också det i god tid 
före auktionstillfället, att kunna presentera en beslutad process för hur denna 
sändarlista ska hållas uppdaterad fram till 2023 och hur den uppdaterade 
sändarlistan ska tillgängliggöras för marknaden. En sådan sändarlista och en sådan 
process för uppdatering och tillgängliggörande av sändarlistan är nödvändiga för att 
rimliga värderingar av spektrumet i 3,5 GHz-bandet ska kunna göras. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Tele2 att grundläggande förutsättningar för 
auktionen är oklara.  Det innebär att den av PTS föreslagna tidsplanen måste 
ifrågasättas. Enligt Tele2 bör PTS vidhålla sin tidsplan endast under förutsättning dels 
att oklarheterna kring total frekvensmängd och effektbegränsningar reds ut innan en 
allmän inbjudan remitteras, dels att det i god tid före auktionstillfället kan presenteras 
en detaljerad specifikation över eventuella lokala begränsningar fram till 2023 såväl 
som en beslutad process för hur denna detaljerade specifikation ska hållas 
uppdaterad fram till 2023.   

 

2.2. Spektrumtak 

PTS föreslår i Konsultationen att det för tilldelningen av 3,5 GHz-bandet ska 

konstrueras ett spektrumtak som säkerställer att minst tre, från varandra oberoende, 

tillståndshavare kan tillhandahålla nätkapacitet baserat på spektrum i 3,5 GHz-

bandet. Frekvensmängden i 3,5 GHz-bandet som kan förenas med tillstånd för en 

och samme budgivare ska enligt PTS begränsas av ett spektrumtak på 120 MHz. 

Tilldelningen av tillstånd i 2,3 GHz-bandet ska enligt PTS däremot inte innebära 

några sådana begränsningar.  

 

PTS:s förslag vilar enkelt uttryckt på tre bedömningar. För det första konstaterar PTS 

att mobilmarknaderna präglas av effektiv konkurrens. Det finns enligt PTS tre 

betydande aktörer som tillhandahåller nätkapacitet på grossistmarknaden och fyra 

etablerade aktörer på slutkundsmarknaden. En fortsatt effektiv konkurrens i 

grossistledet är enligt PTS av stor vikt för att slutanvändarna, privatpersoner och 

företag, ska kunna ta del av de nya typer av tjänster som utvecklingen och denna 

tilldelning skapar potential för.  

 

För det andra konstaterar PTS att tilldelningen av 3,5 GHz-bandet på kort och 

medellång sikt påverkar en aktörs möjligheter att tillhandahålla 5G-tjänster. Dessa 

tjänster är kapacitetskrävande med korta responstider vilket leder till ett behov av 

större frekvensmängder. I nuläget finns det enligt PTS inga i närtid stående 

frekvenserbjudanden som kan erbjuda 3,5 GHz-bandets styrkor.  

 

För att lindra verkningarna av ett potentiellt inträdeshinder för 5G-tjänster avser 

myndigheten därför, vid tilldelningen av 3,5 GHz-bandet, att säkra frekvensutrymme 

för minst tre, från varandra oberoende, tillståndshavare som kan tillhandahålla 

nätkapacitet baserat på spektrum i 3,5 GHz-bandet. Det ger enligt PTS goda 

förutsättningar för konkurrens vid tillhandahållandet av tjänster på en 

slutkundsmarknad och för nya typer av tillämpningar.  
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För det tredje måste slutsatsen dras att PTS menar att en operatör måste förfoga 

över minst 60 MHz i 3,5 GHz-bandet för att effektivt kunna konkurrera på 5G-

segmentet. Denna slutsats följer av PTS:s föreslagna spektrumtak på 120 MHz i 3,5 

GHz-bandet, vilket innebär att om två budgivare bjuder på och erhåller den maximalt 

tillåtna frekvensmängden, återstår 60 MHz för den tredje budgivaren som enligt 

PTS:s bedömning måste garanteras tillgång till spektrum i 3,5 GHz-bandet för att 

konkurrensen inte ska äventyras. Eftersom PTS föreslår ett spektrumtak på 120 MHz 

och samtidigt gör bedömningen att minst tre, från varandra oberoende, tillstånds-

havare måste kunna tillhanda nätkapacitet baserat på spektrum i 3,5 GHz-bandet, 

måste således PTS mena att ett spektrumresultat som innebär att tillståndshavare A 

erhåller 120 MHz, att tillståndshavare B erhåller 120 MHz och att tillståndshavare C 

erhåller 60 MHz i 3,5 GHz-bandet är tillräckligt för att konkurrensen i 

tillhandahållandet av 5G-tjänster ska vara tillfyllest. 

 

Härvidlag konstaterar Tele2 för det första, med hänvisning till vad Tele2 anför i avsnitt 

2.1 ovan, att det förefaller föga meningsfullt att i detta läge ta ställning till något 

förslag på exakt spektrumtak (t ex 120 MHz såsom PTS föreslår). Osäkerhets-

faktorerna avseende total spektrummängd, lokala begränsningar fram till 2023 och 

effektbegränsningar är helt enkelt alltför stora. Eftersom förändringar i någon eller 

några av dessa förhållanden skulle förändra förutsättningarna för valet av 

spektrumtak, blir ett samråd om ett förslag på exakt spektrumtak i dagsläget 

spekulativt. 

 

För det andra konstaterar Tele2 att Tele2 principiellt – det vill säga utan att ta 

ställning till något förslag på exakt spektrumtak – delar PTS:s första bedömning (att 

den svenska mobilmarknaden präglas av effektiv konkurrens), att Tele2 tillstyrker 

PTS:s andra bedömning (att minst tre, från varandra oberoende, tillståndshavare ska 

säkerställas möjlighet att tillhandahålla nätkapacitet baserat på spektrum i 3,5 GHz-

bandet i syfte att främja en effektiv konkurrens och en effektiv användning av 

spektrum) men att Tele2 avstyrker PTS:s tredje bedömning (att det krävs minst 60 

MHz i 3,5 GHz-bandet för att effektivt kunna konkurrera på 5G-segmentet). 

 

En minsta garanterad spektrummängd om 60 MHz skulle inte leda till att ett 

spektrumtak skulle få den av PTS avsedda effekten, det vill säga att minst tre 

tillståndshavare effektivt ska kunna konkurrera vid tillhandahållandet av tjänster i 3,5 

GHz-bandet. Detta då priserna på den nätutrustning som krävs för att maximera 

prestanda är desamma oavsett om 40, 50, 60, 80, 90 eller 100 MHz används. Detta 

innebär att en operatör som garanteras minst 60 MHz skulle, allt annat lika, behöva 

betala lika mycket för central nätutrustning som en operatör som förvärvade 100 MHz 

men samtidigt endast få ut 60 procent av kapaciteten. Det innebär i sin tur att ett 

spektrumtak som garanterar mindre än 100 MHz för någon av minst tre 

tillståndshavare bygger in en konkurrensnackdel för den tillståndshavare som 

förvärvar minst spektrum.  

 

Detta förhållande går tvärt emot PTS:s uttalade syfte med spektrumtaket, som är att 

garantera att minst tre tillståndshavare effektivt ska kunna konkurrera vid 

tillhandahållandet av tjänster i 3,5 GHz-bandet. Av samma anledning bör PTS tillse 

att ett spektrumtak som inkluderas i 3,5 GHz-auktionen säkerställer att respektive 

tillståndshavare som garanteras tillstånd ska garanteras tillgång till minst 100 MHz. 

     

Tele2 avstyrker därför PTS:s förslag på spektrumtak i 3,5 GHz-bandet. 
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Tele2 föreslår för det första att ett nytt förslag på spektrumtak presenteras när 

grundläggande förutsättningar kring exempelvis spektrummängd, lokala 

begränsningar fram till 2023 och effektbegränsningar har tydliggjorts. För det andra 

föreslår Tele2 att PTS, vid framtagandet av ett nytt spektrumtak, har som 

utgångspunkt dels att minst tre tillståndshavare ska garanteras tillstånd i 3,5 GHz-

bandet, dels att respektive tillståndshavare ska garanteras tillgång till minst 100 MHz.    

 

2.3. Auktionsformat 

I Konsultationen anför PTS att myndigheten avser att tilldela tillstånden i 2,3- och 3,5 

GHz-banden genom en klockauktion. Enligt förslaget ska klockauktionen omfatta åtta 

frekvensgeneriska tillstånd i 2,3 GHz-bandet och 15 frekvensgeneriska tillstånd i 3,5 

GHz-bandet. Var tillstånden placeras i frekvens ska enligt förslaget avgöras i en 

placeringsrunda i slutet av auktionen. 

 

Tele2 ställer sig principiellt bakom ett auktionsformat med en huvuddel i vilken 

spektrummängd fördelas och en placeringsrunda i vilken placering i frekvens 

fördelas. I sammanhanget måste det dock uppmärksammas att ett sådant format 

passar väl för auktioner i vilka blocken är praktiskt generiska och i vilka placeringen i 

frekvens är av relativt sett mindre betydelse. 

 

Härvidlag måste det för det första uppmärksammas att det per idag är oklart huruvida 

den tilltänkta 2,3- och 3,5 GHz-auktionen uppfyller ovanstående rekvisit eller inte. 

Detta då, med hänvisning till vad Tele2 anför i avsnitt 2.1 ovan, osäkerhetsfaktorerna 

avseende lokala begränsningar fram till 2023 och effektbegränsningar är betydande. 

Det förefaller därför föga meningsfullt att per idag ta ställning till ett förslag på 

auktionsformat.  

 

För det andra kan det konstateras att för det fall effektbegränsningar och/eller 

befintliga lokala tillstånd skulle innebära att den praktiska användbarheten hos olika 

block skulle variera – det vill säga att blocken i praktiken inte skulle vara generiska – 

skulle en klockauktion vara olämplig. I ett sådant fall vore en SMRA-auktion mer 

passande.  

 

Tele2 avstyrker därför PTS:s förslag på auktionsformat. 

 

Tele2 föreslår för det första att ett nytt förslag på auktionsformat presenteras när 

grundläggande förutsättningar avseende lokala begränsningar fram till 2023 och 

effektbegränsningar har tydliggjorts. För det andra föreslår Tele2 att PTS, för det fall 

effektbegränsningar och/eller befintliga lokala tillstånd skulle innebära att den 

praktiska användbarheten hos olika block varierar, istället väljer SMRA som 

auktionsformat.  

 

2.4. Närståenderegel 

I Konsultationen anför PTS att N4M-samarbetet mellan Tele2 och Telenor enligt ett 

pressmeddelande den 16 december 2018 även kommer att omfatta 5G, och att 

Tele2:s och Telenors gemensamma 4G-nät ska utgöra grunden för en 5G-utbyggnad.  

 

Med grund i detta menar PTS att om Tele2 och Telenor var för sig skulle förvärva 120 

MHz med bibehållet samarbete i N4M skulle det innebära en risk för att 50 procent av 

tillgängligt spektrum (exklusive 2,3 GHz) över 1 GHz skulle kontrolleras av Tele2, 

Telenor och N4M i förening, vilket skulle försämra möjligheterna till konkurrens 

avsevärt. Ifall Telenor och Tele2 skulle medverka enskilt i auktionen, utan att det skett 

några fundamentala förändringar av kontrollen eller ägandet av N4M, avser PTS 

därför att betrakta sådana förvärv som ett sammantaget förvärv. 
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Tele2 konstaterar härvidlag för det första att PTS:s bedömning i sin helhet baseras på 

ett pressmeddelande, och att PTS helt saknar den information om N4M:s funktions-

sätt som krävs för att göra den bedömning som PTS gör i Konsultationen. Enkelt 

uttryckt kan inte PTS, med grund i ett pressmeddelande och i den kunskap som PTS 

uppenbarligen har om N4M:s funktionssätt, göra bedömningen att Tele2 och/eller 

Telenor inte kan delta i auktionen enskilt utan att förvärvat spektrum därefter skulle 

kontrolleras av Tele2, Telenor och N4M i förening.  

 

I sammanhanget måste det uppmärksammas att PTS:s förslag på ny närstående-

regel, om den skulle tillämpas, skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Den skulle 

bland annat innebära att Tele2, som enligt PTS:s egna beräkningar har 28 procent 

marknadsandel på mobildatasegmentet, endast skulle få förvärva rätt till 60 MHz i 3,5 

GHz-bandet, medan Tre, som enligt PTS:s egna beräkningar har 18 procent 

marknadsandel på mobildatasegmentet, skulle få förvärva rätt till 120 MHz i 3,5 GHz-

bandet. Givet att PTS samtidigt bedömer att den svenska mobilmarknaden präglas av 

effektiv konkurrens, är det uppenbart att Tele2 och Telenor skulle missgynnas 

avsevärt av PTS:s förslag. Detta skulle i sin tur rubba den effektiva konkurrens som 

idag präglar den svenska mobilmarknaden. Att PTS, utan fullständig information om 

N4M:s funktionssätt, föreslår en helt ny regel som i praktiken innebär att Tele2 och 

Telenor anses som närstående till varandra kan inte betraktas som annat än oseriöst. 

 

För det andra konstaterar Tele2 att PTS:s förslag på ny närståenderegel avsevärt 

avviker från PTS:s tidigare praxis. I tidigare auktioner (exempelvis i 700 MHz-

auktionen, som genomfördes för inte mer än tre månader sedan), vid vilka N4M 

också har varit operativt och vid vilka kontroll och ägande av N4M har varit desamma 

som idag, har PTS tillämpat en närståenderegel som innebär dels att alla företag som 

ingår i samma koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) anses 

vara närstående, dels att om ett företag eller en koncern innehar hälften av rösterna 

för samtliga andelar i ett annat företag anses detta företag (och dess eventuella 

dotterföretag) som närstående till det ägande företaget och till alla företag som ingår i 

den ägande koncernen. Såsom PTS klargjorde i den allmänna inbjudan att delta i 700 

MHz-auktionen innebär denna närståenderegel att hälftenägda nätföretag anses vara 

närstående till sina ägare, men att två operatörer som äger hälften var av ett 

gemensamt nätbolag inte anses vara närstående till varandra. Med grund i endast ett 

pressmeddelande gör således PTS idag en radikalt annan bedömning om vilka bolag 

som ska anses närstående än vad PTS gjorde för knappt tre månader sedan. Även 

utifrån detta perspektiv kan PTS:s förslag i denna del inte betraktas som annat än 

oseriöst.  

 

För det tredje noterar Tele2 att det problem som PTS med sitt förslag i denna del 

tycks vilja hantera – att en alltför stor mängd spektrum kontrolleras av Tele2, Telenor 

och N4M i förening – skulle kunna hanteras även om Tele2 och Telenor inte ansågs 

som närstående och därmed kunde delta i auktionen var för sig och begränsas av 

samma spektrumtak som övriga operatörer. Detta då över- eller upplåtelse av 

spektrum enligt 3 kap 23-24 §§ lag (2003:389) om elektronisk kommunikation måste 

erhålla medgivande av PTS, som därvid bland annat ska analysera effekterna på 

konkurrensen. Därmed kan det konstateras att PTS:s förslag på ny närståenderegel 

inte är nödvändig eller proportionerlig.    

 

För det fjärde uppmärksammar Tele2 att för det fall PTS skulle kvarstå vid förslaget 

på ny och avvikande närståenderegel i Konsultationen, skulle PTS avsevärt höja 

riskerna med att ingå och utveckla nätsamarbeten i Sverige.  
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Detta då ett nätsamarbete, som en konsekvens av PTS:s förslag i denna del, skulle 

innebära att deltagarna i nätsamarbetet i kommande frekvensauktioner skulle 

betraktas som närstående, vilket i sin tur i praktiken skulle omöjliggöra för parterna att 

på likvärdiga villkor delta i auktioner på egen hand. Ett sådant förhållande skulle 

radikalt försämra förutsättningarna för nätsamarbeten i Sverige.  

 

Mot bakgrund av de positiva effekterna på både konkurrens, täckningsutbyggnad och 

slutkundspriser som de svenska nätsamarbetena har haft är det synnerligen 

förvånande att PTS föreslår en ny närståenderegel som radikalt försämrar 

förutsättningarna för dessa nätsamarbeten. Att PTS lämnar förslaget baserat på 

bristande insikter i nätsamarbetenas funktionssätt och endast på information i ett 

pressmeddelande, gör PTS:s förslag än mer förvånande.      

 

Tele2 avstyrker därför PTS:s förslag på närståenderegel.  

 

Tele2 föreslår att den närståenderegel som har tillämpats i tidigare auktioner, det vill 

säga att alla företag som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisnings-

lagen (1995:1554) ska anses vara närstående och att om ett företag eller en koncern 

innehar hälften av rösterna för samtliga andelar i ett annat företag ska det anses att 

detta företag (och dess eventuella dotterföretag) är närstående till det ägande 

företaget och till alla företag som ingår i den ägande koncernen, tillämpas i den 

planerade auktionen. 

 

2.5. Ramstruktur för synkronisering 

I Konsultationen redovisar PTS förslag på ramstrukturer som ska tillämpas för det fall 

tillståndshavarna i 2,3- respektive 3,5 GHz-banden inte kommer överens om annat.  

 

I fråga om ramstrukturen för 3,5 GHz-bandet är det Tele2:s uppfattning att PTS:s 

förlag på DDDSU (2,5 ms) skulle medföra en betydande försvagning av upplänken. 

Tele2 noterar också att PTS:s förslag inte inkluderar något förslag på princip för 

synkroniseringskälla. Tele2:s uppfattning i denna del är att i praktiken fungerande 

synkronisering kräver att en och samma nationella synkroniseringskälla används av 

samtliga tillståndshavare – såväl de som innehar nationella tillstånd som de som 

innehar lokala tillstånd.  

 

Tele2 tillstyrker därför PTS:s förslag på ramstruktur för synkronisering förutsatt att 

nedanstående tillägg och ändringar genomförs. 

 

Tele2 föreslår dels att PTS ersätter DDDSU (2,5 ms) med DDSU (2 ms) i 

ramstrukturen för 3,5 GHz-bandet, dels att PTS i ramstrukturen inkluderar ett krav på 

att en enhetlig, nationell och operatörsneutral synkroniseringskälla ska användas av 

tillståndshavare av såväl nationella som lokala tillstånd.  

 

2.6. Krav på utbyggnad och täckning 

I Konsultationen anför PTS att frekvensbanden som ska tilldelas är så pass höga (i 

frekvens) att de inte lämpar sig för krav på yttäckning, och att banden har egenskaper 

som innebär att de, såvitt PTS kan bedöma, främst kommer att användas i städer och 

tätorter. Av den anledningen avser PTS att tilldela tillstånden i 2,3- och 3,5 GHz-

banden utan krav på utbyggnad och täckning. 

 

Tele2 hänvisar härvidlag till sitt yttrande daterat den 10 oktober 2018 i ärende med 

dnr 18- 8496 och vad som däri anförs om krav på utbyggnad och täckning.  

Precis som PTS gör Tele2 bedömningen att de aktuella frekvensbanden utgör 

kapacitetsband och inte täckningsband.  



Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 40 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
 

05-03-2019, FINAL 

 

 

  9/9 
 

Dessutom anför Tele2 att täckningskrav redan finns i flera täckningsband under 1 

GHz, och att ett täckningskrav i 2,3 och/eller 3,5 GHz-banden därmed vore 

oproportionerligt. 

 

Tele2:s tillstyrker därför PTS:s förslag att tilldela tillstånden i 2,3- och 3,5 GHz-banden 

utan krav på utbyggnad och täckning. 
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