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

 
Preliminär tidplan (2) 
 
Telia anser att den preliminära tidplanen (auktion december 2019, tillstånd januari 
2020) är väl avvägd. Det är däremot oroande att den på något sätt anses kopplad till 
fortsatta utredningar om lokala tillstånd. Telia vill återigen framföra att frågan om lokala 
tillstånd inte får tillåtas försena de nationella tillstånden. 
 
Telia stödjer därför inriktningsbeslutets formulering beträffande nationella tillstånd: 
”Urvalsförfarandet skall ha skett före utgången av 2019.”  Tidpunkten för när lokala 
tillstånd kan börja ges kan komma att vara densamma, men bara ”i den mån det är 
möjligt” med hänsyn till behövliga utredningar. 
 
Tillståndens geografiska omfattning (3) 
 
Telia vidhåller tidigare uppfattning att båda banden, i första hand, skall tilldelas som 
nationella tillstånd. I andra hand bör lokala tillstånd ges i 2,3 GHz bandet och hela 3,4-
3,8 GHz tilldelas som nationella. Detta skulle medföra möjlighet för fler nationella 
operatörer att ges tillgång till större sammanhängande block vilket gagnar effektivt 
spektrumutnyttjande.  Vidare ligger i en förlängning en möjlighet att tilldela även 
bandet 3,8-4,2 GHz och med nuvarande förslag kommer de lokala tilldelningarna 
blockera större sammanhängande block. Dessa lösningar skulle även vara till fördel i 
samband med synkronisering. I tredje hand föreslås att gränsen mellan nationella och 
lokala tillstånd flyttas till 3720 MHz för att säkra 300 MHz utan permanenta 
begränsningar för nationella tillstånd. 
 
En rad frågor i denna remiss är beroende av hur PTS väljer att göra med lokala 
tillstånd. Om inget annat framgår lämnas kommentarer till PTS förslag som bygger på 
att 3,7-3,8 GHz avsätts för lokala tillstånd. Detta innebär ingen ändrad inställning från 
Telias sida i grundfrågan. 
 
Tillståndens (auktionsobjektens) storlek och egenskaper, spektrumtak (4, 9) 
 
Den lämpliga storleken på tillstånden är nära kopplad till utformningen av auktionen. 
De föreslagna storlekarna i respektive band är påfallande små och kan utsätta en 
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budgivare för risk om auktionen utformas så att  man är skyldig att köpa en delmängd 
av sitt bud. I avsnittet om synkronisering redovisas PTS bedömning av vilka 
teknologier som inledningsvis är lämpliga att ta hänsyn till. Mot den bakgrunden borde 
även övriga delar av regelverket utformas så att dessa inte missgynnas. Exempelvis 
bör man ge en budgivare möjlighet att undvika så begränsade tilldelningar som de 
föreslagna blockstorlekarna om den så önskar. 
 
De befintliga tillstånden gör att den faktiska tillgången till olika delar av bandet varierar 
beroende på om tilldelningen ligger över eller under 3600 MHz. Det är därför inte 
oproblematiskt att blocken är generiska och att det är först i placeringsrundan det blir 
klart vilka förutsättningar som gäller. Med så små block som föreslagits är det 
komplicerat att kombinera skilda typer av objekt (under/över 3600) med en garanti för 
sammanhängande spektrum. Om inte blocken görs större bör rätten till 
sammanhängande spektrum prioriteras. Avgörande för att göra detta är att tillräckligt 
många av blocken är frekvensgeneriska och att placeringen genomförs i en särskild 
auktionsdel där detta är ett bivillkor. Formatet i huvuddelen av auktionen har ingen 
betydelse för dessa möjligheter.  
 
Beträffande 3400-3420 MHz är förutsättningarna annorlunda. I detta fall anges att 
effektbegränsningar är under fortsatt utredning. Mycket talar för att värdet av detta 
block kommer att vara avsevärt lägre än för de övriga i bandet.  Det är då inte rimligt 
att göra blocket generiskt, utan istället frekvensspecifikt och med övriga regler 
anpassade till det lägre värdet. Förhållandena är, i stort, liknande de som gällde för 
SDL1 i förhållande till övriga SDL-block i 700-auktionen. Köp av detta block innebär då 
samtidigt att hela spektrumtilldelningen i 3,5 GHz placeras från 3400 MHz och uppåt 
utan deltagande i placeringsrundan. 
 
Av figur 7 i remissen framgår att det förslag som diskuteras för lokala tillstånd innebär 
att 80-100 MHz avsätts för dessa. Inte minst mot bakgrund av att 3400-3420 MHz kan 
förväntas ha restriktioner som gäller tills vidare bör inte mer än 80 MHz avsättas för 
lokala tillstånd. 
 
Telia håller fast vid att upp till 200 MHz bör vara möjligt att köpa i 3,5 GHz bandet. Det 
blir betydligt mindre effektivt för en operatör att behöva kombinera båda banden. Det 
minsta antalet oberoende tillståndshavare som ”säkerställs” är självfallet beroende 
både av spektrumtak och mängden tillgängligt spektrum. Med alla 480 MHz tillgängliga 
leder ett tak på 200 MHz till 3 oberoende. Med 400 MHz tillgängligt (allt i 3,5 GHz eller 
sammanlagt) ger ett tak på 160 MHz fortfarande utrymme för 3 oberoende 
tillståndshavare. Telia förordar något av dessa alternativ. 
 
 
Tillståndstid (5) 
 
Telia stödjer PTS förslag att tillstånden skall gälla till utgången av 2044. Begränsningar 
som har att göra med kvarvarande tillstånd under de första 3 åren bör utformas så att 
det nya tillståndet omedelbart gäller i delband och områden där det inte finns något 
annat tillstånd oavsett om så var fallet redan vid tilldelningen eller om situationen 
ändras genom återkallelse av kvarvarande tillstånd. 
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Krav på täckning/utbyggnad (6) 
 
Telia stödjer PTS förslag att inte införa villkor om täckning eller utbyggnad. 
 
Auktionsutformning (7a) 
 
Inledningsvis vill Telia framhålla att utformningen av en auktion är en helhet där olika 
regler samspelar. Enskilda regler kan vara direkt olämpliga oavsett sammanhang, men 
i övrigt kan inte regler generellt bedömas utan att helheten är känd. Det är därför oftast 
inte rimligt att ge ovillkorat stöd till enskilda detaljer givet den knapphändiga 
beskrivningen i remissen. 
 
Telia delar uppfattningen att auktionen bör genomföras i flera rundor. Detta är en 
nödvändig förutsättning för ”price discovery”. För att budgivarna faktiskt skall få 
kännedom om andra budgivares värdering krävs emellertid också att tillräcklig 
information ges om efterfrågan på olika (typer av) objekt. 
 
Föreslagen utformning 
 
Den föreslagna placeringsrundan kan utföras på samma sätt oavsett vilket 
grundformat som används i huvuddelen av auktionen. Ingen närmare beskrivning av 
denna del lämnas i remissen. Telia anser, som omnämnt, att en köpare av ett 
frekvensspecifikt block i botten av 3,5 GHz skall få hela sin tilldelning längst ner i 
bandet. I övrigt föreslås att inbördes inplacering i respektive band sker på samma sätt 
som i tidigare auktioner: Sluten andraprisauktion mellan berörda budgivare. 
 
Den av PTS föreslagna grundmodellen är klockauktion och hänvisning görs till 1800 
MHz auktionen 2011. Det kan konstateras att förutsättningarna skiljer sig i en rad 
avseenden och att detaljutformningen därmed inte kan bli densamma. Bland 
skillnaderna finns: 
 

• Flera typer av objekt nu (2 enligt PTS förslag, 3 enligt Telias uppfattning) mot 
en enda typ 2011 med avsevärt olika värde 

• Spektrumtak som berör en del av objekten 

• Inga långsiktiga, befintliga tillstånd som berörda tillståndshavare naturligt kan 
komplettera med mindre mängder 

 
Dessa skillnader medför andra krav på aktivitetsregler och regler för att flytta 
efterfrågan mellan olika objektstyper om man eftersträvar att en budgivare skall vara 
aktiv motsvarande hela sin efterfrågan. PTS aviserar också en fortsatt utredning av 
eventuella utträdesbud. Olämpligt utformade regler inom dessa områden  kan, bland 
annat, få till följd att spektrum blir osålt trots att det finns betalningsvilja.  
 
Så länge en budgivare endast efterfrågar spektrum i det ena bandet kan aktiviteten 
enkelt anges i antal tillstånd eller MHz. Man kan då bestämma att antalet inte får öka 
från en runda till nästa. Svårigheten om man skall räkna in flera band består i att sätta 
en lämplig relation mellan aktivitet i respektive band när budgivarnas preferenser är 
okända. Krävs mycket aktivitet för att flytta efterfrågan till en större del av ett mindre 
efterfrågat band kan budgivaren tvingas avstå ett önskat bud.  Kopplat till detta är 
även flyttningsregler: När är det tillåtet att minska sin efterfrågan i ett band och 
kompensera med efterfrågan i det andra? 
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Utträdesbud förekom i 1800 MHz auktionen och var då en möjlighet för budgivaren. 
Om samma modell som då skulle användas i detta fall finns inget att invända. Däremot 
är det oklart om utträdesbud kan läggas när en budgivare minskar i ett band och ökar i 
ett annat. Det är osäkert hur effektivt ett system med icke bindande bud är för att 
minska risken för osålt spektrum. 
 
Telias föreslag på utformning 
 
Inte minst vad gäller 3,5 GHz bandet är den relativt stora totala bandbredden en viktig 
egenskap. Det finns anledning att anta att budgivare är särskilt intresserade av att 
köpa större mängder spektrum medan enstaka block inte säkert ens är av intresse, 
åtminstone inte till aktuella priser. Intresset av att köpa i det ena bandet kan också 
vara beroende av de relativa priserna i förhållande till det andra. Dessa förhållanden 
talat starkt för ett kombinatoriskt format där budgivaren har möjlighet att visa sin 
betalningsvilja för flera olika alternativ givet prisutvecklingen.  
 
Telia föreslår följande grundmodell för en sådan auktion: 

• I varje runda erbjuds en given prisnivå för varje typ av objekt 

• Varje budgivare lämnar ett huvudbud per runda som anger en mängd man 
önskar köpa till erbjudna priser 

• Om man inte är intresserad av någon kombination till erbjudet pris lämnas ett 
noll-bud som huvudbud 

• Budgivarna kan också lämna alternativa bud på andra kombinationer 
o Om budgivaren kunde ha lagt ett huvudbud på den alternativa 

kombinationen kan budnivån sättas till vilken nivå som helst mellan 
minimipriset och aktuellt erbjudet pris 

o Om det finns en aktivitetsregel som hindrar budgivaren skall budet inte 
kunna göras högre än att det stämmer med tidigare visad preferens 

• Bud från alla rundor beaktas vid utvärderingen efter en ny runda 

• Det största värde som kan uppnås med högst ett bud per budgivare tas fram 

• Auktionen stannar om minst en sådan kombination också tillgodoser ett bud 
från var och en av budgivarna (kan vara ett noll-bud) 

• Om auktionen skall fortsätta med ny runda höjs priserna på de objektstyper där 
efterfrågan förhindrade en lösning 

 
Om PTS väljer ett format i likhet med ovanstående förslag bistår Telia gärna med mer 
detaljer gällande ett möjligt utförande. 
Modellen ger budgivaren full möjlighet att lägga bud som motsvarar den relativa 
betalningsviljan för olika kombinationer och helheten utvärderas utifrån alternativa 
lösningar. Ingen har skyldighet att köpa en mängd man inte önskar. Om en budgivare 
minskar sitt huvudbud finns det tidigare kvar vilket ökar möjligheterna att hitta en 
vinnande kombination där allt spektrum blir fördelat. Det finns också möjlighet att 
lägga nya bud senare i auktionen även om dessa skulle anses ha ett högre 
aktivitetsvärde. Detta minskar riskerna med att relativa lägsta bud och regler för 
aktivitetspoäng förhindra en möjlig lösning. Allt detta bidrar till att minska risken för 
osålt spektrum. 
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Lägsta bud (7b) 
 
Vad som är av intresse när det gäller lägsta bud är storleken på dessa. I absolut nivå 
såväl som relativ mellan olika typer av objekt. En allmän uppgift om att det kommer att 
finnas ett lägsta bud tillför ingen information. 
 
En låg startnivå kan, som PTS skriver, leda till att auktionen tar längre tid att 
genomföra. Det bör betraktas som ett relativt lindrigt problem givet de värden som 
skall fördelas. 
 
En hög startnivå, generellt eller på vissa objektstyper, kan få betydligt större negativa 
konsekvenser. Det mest uppenbara är att spektrum blir osålt därför att ingen är villig 
att betala det lägsta budet. Om det inte finns en alternativ användning med 
motsvarande värde över tid borde en lägre budnivå ha använts. Beroende på hur 
regler för aktivitet och flyttning av efterfrågan mellan olika typer av objekt utformas kan 
en budgivare även vara förhindrad att bjuda på en annan typ av objekt när de relativa 
priserna talar för detta. En sådan inlåsning kan betyda att auktionen dels tar längre tid 
än nödvändigt och ändå slutar med att vissa objekt blir osålda trots betalningsvilja. 
 
För att undvika de negativa effekterna behöver startnivåerna sättas med god marginal 
lägre än vad som kan antas vara värdet. Olika band och block med olika 
begränsningar har ofta stora skillnader i värde/MHz. De lägsta budnivåerna behöver 
anpassas till detta faktum.  
 
Bankgaranti (7c) 
 
Telia har förståelse för motivet att undvika deltagare i auktionen som saknar 
ekonomiska förutsättningar att betala ett vinnande bud.  Samtidigt innebär en 
bankgaranti inte bara en ekonomisk säkerhet utan också en direkt kostnad för alla 
budgivare. Därutöver ett inte obetydligt administrativt arbete som behöver utföras 
oavsett om alla anmälda budgivare visar sig vara välkända bolag med god 
betalningsförmåga. 
 
Om PTS ser bankgaranti som potentiellt nödvändig för att säkerställa budgivarens 
betalningsförmåga bör man ändå överväga att endast inkräva bankgarantier i en 
process om man efter att ha granskat ansökningarna ser ett faktiskt behov av 
garantier. 
 
Bankgarantins storlek bör vara samma oavsett vilken mängd spektrum en budgivare 
avser efterfråga, då man inte utifrån garantins storlek ska kunna dra slutsatser om 
budgivarens auktionsstrategi. Risken för informationsläckage är för stor då denna 
information med nödvändighet måste delas utanför bolaget.   
 
Villkor beträffande BEM, effektbegränsningar etc (8a,b,c) 
 
PTS förslag överensstämmer, som förväntat, med den europeiska regleringen. Den 
punkt som är fortsatt under utredning är eventuella begränsningar i 3400-3420 MHz. 
Telia befarar att begränsningarna blir så stora att den delen av bandet inte kan 
betraktas som likvärdig med övriga delar av 3500 MHz bandet. Auktionsutformningen 
behöver i så fall anpassas så att man skiljer mellan block som innehåller detta delband 
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och övriga. I synnerhet om blocken begränsas till 20 MHz kan värdeskillnaden vara 
avsevärd. 
 
Synkronisering (8d) 
 
Telia stödjer modellen att utgå från att näten i ett band skall synkroniseras. Som 
föreslaget bör detta i första hand ske genom en överenskommelse mellan 
tillståndshavarna. Det är samtidigt bra att det finns en fastställd modell som gäller om 
man inte kommer överens. Utöver ramstrukturer kan det också vara av värde att ha en 
källa för synkronisering som gäller om inte annat kan överenskommas. Telia föreslår 
att GPS i så fall skall användas eftersom detta för närvarande har bäst stöd hos 
tillverkarna.  Noggrannheten kan ändå vara en del av regelverket och ge möjlighet att 
synkronisera över nätet om detta uppfylls. Den metoden kan exempelvis användas om 
GPS mottagning saknas eller är dålig. Om en basstation inte uppfyller 
synkroniseringskravet, och därmed orsakar störningar, skall den slås av. 
 
Operatörerna kan också ges möjlighet att använda en avvikande ramstruktur lokalt om 
det på annat sätt säkras att störningar inte uppstår, exempelvis genom geografisk 
separation.  
 
Telia stödjer de föreslagna ramstrukturerna i respektive band, inklusive översyn vart 
femte år. Förslaget balanserar en effektiv spektrumanvändning med en rimlig hänsyn 
till teknikneutralitet. Telia delar uppfattningen att 3,5 GHz kommer att användas till 
5G/NR medan det råder större osäkerhet om eventuell LTE-användning i 2,3 GHz. 
Valet av teknologi påverkas av en lång rad faktorer såsom tillgång på utrustning, 
terminalpenetration, bandbredd och om bandet används i en kombination av LTE och 
NR, bara NR eller som ett av flera aggregerade NR band. Om en operatör, 
exempelvis, planerar att aggregera 2,3 GHZ och 3,5 GHz för NR kan det vara effektivt 
att använda samma ramstruktur i båda banden. 
 
Om det förekommer lokala system i 3700-3800 MHz måste dessa också vara 
synkroniserade med övriga nät för att undvika störningar i 3,5 GHz bandet i samma 
geografiska område. Alternativt krävs en kombination av skyddsband och filter i ett nät 
som inte synkroniseras med övriga. 
 
Slutligen vill Telia framhålla behovet av att ramstrukturer och synkningsreferens 
harmoniseras med grannländerna.  Behovet kan väl jämföras med behovet av 
koordinering av spektrumanvändning. 
 
 
Delningsvillkor, befintliga tillstånd i 3,5 GHz (8e,10) 
 
Inget konkret förslag till formulering av delningsvillkoret finns i remissen. Det anges 
emellertid att den primära tillståndshavarens användning skall vara prioriterad och 
skyddad. Telia har också noterat skrivningen i remissen om att andrahandsupplåtelse 
kan vara förmånlig jämfört med tillstånd på sekundär basis. 
 
Även i avsnittet om befintliga tillstånd i 3,5 GHz bandet anges som en förutsättning för  
tillstånd för sekundär användning att den primära tillståndshavaren inte orsakas 
skadlig störning och att denne har prioritet. Här konstateras vidare att befintliga 
tillstånd ”inte [innehåller] villkor om exklusivitet”, d.v.s. inte har något villkor som har 
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med delning att göra. I detta fall anses således avsaknaden av villkor ge PTS 
möjlighet att utfärda tillstånd för sekundär användning. 
 
Telia önskar att PTS klargör skillnaden mellan dessa fall och därmed vilken verkan ett 
föreslaget delningsvillkor anses ha jämfört med inget villkor. 
 
Koordinering (8f) 
 
Telia har inget att invända mot vad som sägs om krav på koordinering med 
Försvarsmakten och koordineringsavtal med andra länder. Se dock ovanstående 
kommentarer kring synkronisering vid landsgräns. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 


