
 

 
Rapportnummer 

Datum 
2015-03-03 
 

 

 

 

 

 

 

Förstudie 1800 MHz 
Delband 1775-1780/1870-1875 MHz 
 



 

  

Post- och telestyrelsen 2 
 

Förstudie 1800 MHz 
Delband 1870-1875 MHz 

Rapportnummer 
 

Diarienummer 
 

ISSN 
1650-9862 

Författare 
 

Post- och telestyrelsen 
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
08-678 55 00 
pts@pts.se 
www.pts.se 
 
 
 



 

  

Post- och telestyrelsen 3 
 

Förord 

Text start 

 

Namn 
(Titel) 



 

  

Post- och telestyrelsen 4 
 

Innehåll 

Förord 3 

Sammanfattning 5 

1 Bakgrund och syfte 6 
1.1 Historik och nuvarande användning 7 
1.2 PTS tidigare beslut rörande 1800 MHz-bandet 7 

1.2.1 Beslut om undantag från tillståndsplikt 8 
1.3 1800 MHz-bandets egenskaper 8 

2 Förutsättningar för förstudien 9 
2.1 Bestämmelser och politiska mål om bredbandsutbyggnad i Sverige 9 
2.2 Allmänt om PTS spektrumstrategi 9 
2.3 Internationella avtal och beslut som påverkar tilldelningen 10 

2.3.1 Avgränsningar med anledning av internationella avtal och 
beslut 11 

2.4 Förutsättningar för utformning och val av tilldelningsform 13 
2.4.1 Befintligt undantag från tillståndsplikt för 

mobilkommunikation 13 
2.4.2 Befintligt undantag från tillståndsplikt för användning av 

radiosändare ombord på fartyg och luftfartyg 14 
2.4.3 Användning och tilldelningsform i andra länder 15 
2.4.4 Svenska bestämmelser för tilldelning av tillstånd 16 

2.5 Tekniska förutsättningar 17 
2.5.1 Lösning för utökat undantag 19 
2.5.2 Lösning för utökat undantag och tilldelning av blocktillstånd 20 
2.5.3 Lösning för tilldelning av blocktillstånd 21 

2.6 Standardisering 22 

3 Analys 23 
3.1 Nationella eller regionala tillstånd vid blocktilldelning 23 
3.2 Potentiell påverkan på konkurrensen 24 
3.3 Spektrumtak 25 
3.4 Möjlighet till delning 26 
3.5 Täckningskrav 27 
3.6 Tilldelningsformer 28 
3.7 Tidplan och tillståndstider 28 

4 Slutsatser 30 
 

 

 



 

  

Post- och telestyrelsen 5 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna förstudie är att kartlägga förutsättningarna och 
rekommendera en inriktning för en kommande tilldelning av frekvensbanden 
1775-1780/1870-1875 MHz. 

Förstudien behandlar frågor som frekvensbandens användning och 
egenskaper, PTS tidigare beslut rörande banden, samt legala och tekniska 
förutsättningar för bandens användning. 

PTS spektrumstrategi ligger till grund för den beslutsprocess som tillämpas. 
Efter en inventering av efterfrågan samt bindande förutsättningar är PTS 
bedömning att den harmoniserade användningen enligt EU-kommissionens 
beslut även fortsättningsvis ska möjliggöras i det aktuella frekvensutrymmet. 

Frekvensbanden är inte föremål för några politiska beslut. För denna studie är 
det således inte aktuellt att beakta andra typer av användningar (kollektiva 
nyttigheter eller användning för gränsöverskridande tjänster). I enlighet med 
PTS beslutsprocess innebär ovanstående förutsättningar att det är efterfrågan 
som ska styra tilldelningen. 

Denna förstudie fokuserar därmed på tilldelningsformen, dvs. undantag från 
tillståndsplikt eller tilldelning genom urvalsförfarande. Tilldelning genom 
utfärdande av sändartillstånd anses mindre lämpligt. 

Studien ger vidare förslag på tekniska lösningar för ett undantag i 
frekvensbanden, respektive för en tilldelning genom urvalsförfarande. 

I analysen beaktas även den potentiella påverkan respektive tilldelningsmetod 
har på konkurrensen, varvid vikten av väl avvägda tillståndsvillkor vid ett 
urvalsförfarande poängteras. 

Ett område som också belyses är hur villkor om delning, samt hur kapacitet för 
FoU respektive PoD i frekvensbandet skulle kunna möjliggöras på vissa 
platser. Exakt hur sådana användningar ska möjliggöras, blir en fråga att ta 
ställning till i ett eventuellt framtida tilldelningsprojekt.  

Den genomförda analysen har resulterat i att två alternativ har formulerats. 
För- och nackdelar med respektive alternativ redovisas i avsnitt 4 – Slutsatser. 
Även om skillnaderna mellan alternativen i många avseenden är tydliga ser PTS 
behov av att inhämta synpunkter från marknaden innan ett slutgiltigt 
ställningstagande görs, avseende de rekommenderade tilldelningsmetoden. 
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Tilldelas frekvensutrymmet som blocktillstånd innebär det tilldelning efter 
allmän inbjudan. Vad gäller användningen av frekvensutrymmet ska PTS följa 
EU:s beslut avseende bandet vilket innebär att PTS ska möjliggöra den inom 
EU harmoniserade användningen (mobiltelefoni och mobilt bredband). 

1.1 Historik och nuvarande användning 
I början av 1990-talet utvecklades mobiltelefoniutrustning för 1800 MHz-
bandet samtidigt som industri och spektrummyndigheter överrenskom att 
bandet kan användas för att hantera den ökade mobiltelefonitrafiken i GSM-
näten6 som ett expansionsband till 900 MHz-bandet. Under 1990-talet 
utfärdade PTS tillstånd i etapper till operatörer på den svenska marknaden 
(Europolitan/Vodafone, Tele2, Telia). Fram till år 2010 tilldelade PTS 
successivt ytterligare frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet, sammanlagt 
2x75 MHz7, och två nya aktörer fick tillstånd i bandet (Telenor och Spring 
Mobil). Under år 2010 och år 2011 genomförde PTS förändringar i bandet och 
genomförde en spektrumauktion i slutet av år 2011. Nätsamarbeten, 
spektrumöverlåtelser och förvärv har lett till att 1800 MHz-bandet idag endast 
disponeras av två aktörer: Telia Sonera och Net4Mobility.  

Net4Mobility är ett infrastrukturbolag ägt av Telenor Sverige och Tele2 
Sverige. Spring Mobil, vars frekvenser överläts till Net4Mobility 2011-08-15, är 
sedan 2 maj 2010 ett helägt dotterbolag till Tele2 Sverige. 

Den övervägande användningen i 1800 MHz-bandet utgörs fortfarande av 
GSM-trafik. Från och med år 2013 har en gradvis övergång till LTE påbörjats. 
Utbyggnaden sker initialt huvudsakligen i större städer. 

1.2 PTS tidigare beslut rörande 1800 MHz-bandet 
Inför år 2010 förfogade TeliaSonera, Tele2 och Telenor över frekvensutrymme 
i 1800 MHz-bandet på motsvarande 2x23 MHz, 2x21 MHz och 2x18,4 MHz 
respektive. Deras tillståndstider löpte då fram till 2010-12-31. Företaget Spring 
Mobil förfogade över ett frekvensutrymme motsvarande 2x3 MHz med 
tillståndstid t.o.m. 2017-05-31.  

2010-02-19 fattade PTS beslut avseende tillstånden för TeliaSonera, Tele2 och 
Telenor, som innebar att frekvensutrymmet för respektive operatör 
begränsades till 2x10 MHz och att tillståndstiden sattes till 2027-12-31.  En 
ansökan från Spring Mobil om en förlängning av tillståndstiden avslogs. 
Tillståndstiden för deras tillstånd på (utökat till 2x5 MHz) fastställdes därmed 
till 2017-05-31. 
                                                 
6 Global System for Mobile Communications, ursprungligen Groupe Spécial Mobile 
7 1800 MHz-bandet omfattar idag 1710-1785/1805-1880 MHz. 
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2011-08-15 gav PTS medgivande till att Tele2:s, Telenors och Spring Mobils 
frekvenser i 1800 MHz-bandet skulle överlåtas till Net4Mobility. Net4Mobilitys 
frekvensutrymme kom därvid att omfatta totalt 2x25 MHz. 

I den spektrumauktion som genomfördes 17 oktober 2011 tilldelades 
TeliaSonera ytterligare 2x25 MHz frekvensutrymme i bandet och Net4Mobility 
ytterligare 2x10 MHz. Tillståndstiderna för dessa frekvensblock sattes till 2037-
12-31. 

1.2.1 Beslut om undantag från tillståndsplikt 
PTS beslutade genom föreskrifter8 2012-09-11 om undantag från tillståndsplikt 
för GSM-användning i frekvensområdet 1878,1−1879,9 MHz. År 2015 
utökade PTS undantaget till att omfatta ett större frekvensutrymme och andra 
tekniker.9 Se vidare under avsnitt 2.4.1. 

PTS har även beslutat om undantag från tillståndsplikt för användning av 
frekvensområdena 1710-1785 MHz och 1805-1880 MHz för kommunikation 
med GSM-teknik ombord på fartyg och luftfartyg. Se vidare under avsnitt 
2.4.2.  

1.3 1800 MHz-bandets egenskaper 
1800 MHz-bandet används för att tillhandahålla kapacitet för både 
grundläggande mobiltäckning för telefoni och mobilt bredband i städer och på 
landsbygden. Dess vågutbredningsegenskaper skiljer sig inte så mycket från de 
högre frekvensbanden 2,1 GHz och 2,6 GHz, vilket innebär att 1800 MHz-
bandet saknar ”unika” egenskaper. Frekvensutrymme för att bygga nationella 
mobila kommunikationsnät kan även tillgodoses i andra frekvensband. 
1800 MHz-bandet är inte nödvändigt för att producera specifika tjänster utan 
utgör ett alternativ till andra band när det krävs extra kapacitet.  

 

 

                                                 
8 PTSFS 2012:3 
9 PTSFS 2014:5 
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2 Förutsättningar för förstudien 

2.1 Bestämmelser och politiska mål om 
bredbandsutbyggnad i Sverige 

Den 2 november år 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för 
Sverige.10 Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. 
Det innebär att år 2020 bör 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till 
minst 100 Mbit/s.11 Vidare fastställer bredbandsstrategin att alla hushåll och 
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster 
och service via bredband. 
 
År 2010 lanserade EU-kommissionen en digital agenda för Europa med mål 
och åtgärder i syfte att öka tillväxten inom EU.12 Ett mål är att alla européer 
senast år 2020 bör ha tillgång till internet med en hastighet på minst 30 Mbit/s. 

Härutöver finns även ett lagstadgat krav på att samhällsomfattande tjänster 
finns tillgängliga för hushåll och arbetsställen på likvärdiga villkor i hela landet 
till överkomliga priser.13 De samhällsomfattande tjänsterna omfattar att ringa 
och ta emot samtal, att skicka och ta emot fax samt funktionellt tillträde till 
internet med en hastighet om 1 Mbit/s nedströms14. 

2.2 Allmänt om PTS spektrumstrategi 
PTS fattar beslut i spektrumförvaltningen i enlighet med de mål och regler som 
EU, riksdag och regering har beslutat. PTS spektrumstrategi15 är myndighetens 
verktyg i arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning och den 
beskriver principerna för hur PTS i normalfallet avser att tillämpa reglerna och 
uppnå de politiska målen. Spektrumstrategins övergripande vision är att 
maximera samhällsnyttan av spektrumanvändningen över tid. Detta ska 
åstadkommas bland annat genom tillräcklig spektrumtillgång för att möjliggöra 
utveckling, att allt spektrum ska kunna delas mellan flera användningar, 
förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar, att alla användningar 
placeras i mest lämpliga frekvensband, bred internationell harmonisering, att 

                                                 
10 N2009/8317/ITP. 
11 Regeringens bredbandsstrategi för Sverige (2009). 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/61e77df0.pdf 
12 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén. En digital agenda för Europa, KOM(2010)245. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:SV:NOT 
13 1 kap. 1 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Av 5 kap. 1 § p. 1-2 samma lag framgår att 
det kan ställas rimliga krav på anslutning och tillgång till ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga telefonitjänster. 
14 29a § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation 
15 PTS Spektrumstrategi, PTS-ER-2014:16 
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samhällsekonomisk analys och efterfrågan styr planering och tilldelning av 
spektrum. 

2.3 Internationella avtal och beslut som påverkar 
tilldelningen  

PTS handlingsutrymme för den framtida användningen av 1800 MHz-bandet 
MHz begränsas av nationella och internationella överenskommelser och beslut. 
Nedan följer en sammanställning av vilka internationella överenskommelser 
och beslut som påverkar handlingsutrymmet. 

Delbanden 1775-1780 MHz och 1870-1875 MHz ingår i frekvensutrymmet 
1710-1930 MHz som enligt ITU-RR16 är allokerat för fasta och mobila tjänster. 
Den faktiska användningen bestäms dock av EU-kommissionens beslut och 
nationella beslut. Dessa beskrivs nedan. 

EU har genom åtta genomförandebeslut bestämt hur delbanden 1775-1780 
MHz och 1870-1875 MHz ska tilldels av medlemsstaterna. 

o I beslut 2008/294/EG ändrat i beslut 2013/654/EU samt rekommendation 
2008/295 EG finns bestämmelser för mobila kommunikationstjänster i 
luftfartyg (MCA). 

o I beslut 2010/166/EU jämte rekommendation 2010/167/EU finns 
bestämmelser om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för 
mobila kommunikationstjänster (MCV) på fartyg i Europeiska unionen. 

o Harmonisering av frekvensband 900 MHz och 1800 MHz i markbundna 
system görs i kommissionens beslut 2009/766/EG ändrat genom beslut 
2011/251/EU. Harmonisering sker genom att beskriva följande tekniska 
parametrar vilka PTS är skyldig att möjliggöra vid tillståndsgivningen: 

System Tekniska parametrar 

UMTS som 
överensstämmer med 
UMTS-standarder, i 
enlighet med ETSI:s 
offentliggörande, i 
synnerhet EN 301908–1, 
EN 301908–2, EN 
301908–3 och EN 
301908–11 
 

Bärvågsseparation på minst 5 MHz mellan två angränsande 
UMTS-nät. 
Bärvågsseparation på minst 2,8 MHz mellan angränsande UMTS- och  
GSM-nät. 

 

                                                 
16 International Telecommunication Union – Radio Regulations. 
Radioreglementet (RR) är ett mellanstatligt avtal mellan medlemmar av Internationella teleunionen (ITU), 
ett Genèvebaserat fackorgan inom FN som bl.a. samordnar användingen av radiofrekvenser. 
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LTE som överensstämmer 
med LTE-standarder, i 
enlighet med ETSI:s 
offentliggörande, i 
synnerhet EN 301908–1, 
EN 301908–13, EN 
301908–14 och EN 
301908–11. 

En frekvensseparation på 200 kHz eller mer mellan LTEs bandkant 
och GSM:s bandkant mellan angränsande LTE- och GSM-nät. 
2Ingen frekvensseparation krävs mellan LTE:s bandkant och UMTS:s 
bandkant mellan angränsande LTE- och UMTS-nät. 
3Ingen frekvensseparation krävs mellan LTE:s bandkanter mellan två 
angränsande LTE-nät. 

 

WiMAX som 
överensstämmer med 
WiMAX-standarder, i 
enlighet med ETSI:s 
offentliggörande, i 
synnerhet EN 301908–1, 
EN 301908–21 och EN 
301908–22. 

En frekvensseparation på 200 kHz eller mer mellan WiMAXs bandkant och 
GSMs bandkant mellan angränsande WiMAX- och GSM-nät. 
2Ingen frekvensseparation krävs mellan WiMAX:s bandkant och UMTS:s 
bandkant mellan angränsande LTE- och UMTS-nät. 
3Ingen frekvensseparation krävs mellan WiMAX:s bandkanter mellan två 
angränsande WiMAX-nät. 

 
 

 
Det finns även icke-tvingande beslut och rapporter från ECC och CEPT, som 
föregått besluten fattade av Europeiska kommissionen, men dessa tas inte upp 
här eftersom kommissionens beslut är tvingande. 

2.3.1 Avgränsningar med anledning av internationella avtal och 
beslut 

Att kommissionens beslut är tvingande innebär att Sverige måste möjliggöra 
användning under de parametrar som beskrivs ovan. Oavsett detta är det 
intressant att resonera kring samhällsnyttan av att möjliggöra aktuell 
användning i frekvensutrymmet. Som tidigare beskrivits (jfr. avsnitt 1.3) är 
1800 MHz-bandet inte unikt vad gäller dess vågutbredningsegenskaper. Trots 
det är bandet ett av de mest effektivt använda, vad avser antalet sändare 
(basstationer och terminaler), antalet användare (praktiskt taget hela 
befolkningen), utnyttjandegraden samt värdet av användningen (mobiltelefoni 
och mobilt bredband). Således pekar även ett resonemang om samhällsnytta 
mot den aktuella användningen. Det mest relevanta för att maximera 
samhällsnyttan av detta frekvensblock i 1800 MHz-bandet är att möjliggöra att 
bandet fortsatt kan användas för den befintliga och harmoniserade 
användningen (framför allt GSM och LTE17), men om även flera användningar 
kan möjliggöras utan att befintlig användning skadas eller omöjliggörs ligger 
detta i linje med PTS spektrumstrategi. 

PTS arbetar efter den beslutsprocess som beskrivs i PTS spektrumstrategi, se 
fig. 2 nedan. Efter en inventering av efterfrågan samt bindande förutsättningar 
är PTS bedömning att den harmoniserade användningen enligt EU-
kommissionens beslut även fortsättningsvis ska möjliggöras i det aktuella 
frekvensutrymmet. Frekvensbandet är inte föremål för några politiska beslut. 

                                                 
17 Long-Term Evolution 
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För denna studie är det således inte aktuellt att beakta andra typer av 
användningar (kollektiva nyttigheter eller användning för gränsöverskridande 
tjänster) av det nu aktuella frekvensutrymmet 1775-1780/1870-1875 MHz. I 
enlighet med PTS beslutsprocess innebär ovanstående förutsättningar att det är 
efterfrågan som ska styra tilldelningen.  

Därefter återstår för PTS att analysera vilken tilldelningsmetod som är lämplig. 
Denna förstudie fokuserar därmed på tilldelningsformen, dvs. undantag från 
tillståndsplikt, sändartillstånd eller tilldelning genom urvalsförfarande.  
 

 

Fig. 2 
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2.4 Förutsättningar för utformning och val av 
tilldelningsform 

Som konstaterats ovan innebär PTS spektrumstrategi att efterfrågan bör styra 
tilldelningen och spektrumanvändningen, vid de tillfällen där tilldelning av 
spektrum för kollektiva nyttigheter18, gränsöverskridande tjänster eller för att 
uppnå vissa politiska beslut inte är aktuellt.  

I de fall det behövs för att garantera en effektiv spektrumanvändning får PTS 
begränsa antalet tillstånd genom att fatta ett s.k. begränsningsbeslut och 
tilldelning sker då normalt genom ett s.k. urvalsförfarande (oftast i fallet 
blocktillstånd) som kan vara auktion eller jämförande urvalsförfarande. Ett 
tydligt exempel på när PTS normalt fattar ett begränsningsbeslut är i de fall 
spektrum inte räcker till alla som vill använda det. Om ett begränsningsbeslut 
inte fattas, och alla som vill ha tillstånd eller tillgång till spektrum kan få det, 
eller kan delas av alla kan PTS tilldela sändartillstånd eller besluta att undanta 
spektrum från tillståndsplikt.  

I det fall som undersöks i denna förstudie, dvs. inför tilldelningen av 
frekvensutrymmet 1775-1780/1870-1875 MHz, förefaller sändartillstånd 
mindre lämpligt då det skulle innebära ännu en typ av tillstånd i bandet vilket 
riskerar leda till ytterligare regleringsmässig fragmentering. I nuläget finns både 
blocktillstånd och undantag för flera olika typer av användningar (inomhus, på 
fartyg samt på flygplan) i 1800 MHz-bandet.  

Vidare finns inom frekvensbandet geografiskt begränsad utveckling, test och 
demonstrationsverksamhet som idag sker genom uthyrning av 
frekvensutrymme från de två blocktillståndshavarna i bandet. Detta förhållande 
aktualiserar frågan huruvida den valda tilldelningsmetoden också ger 
förutsättningarna för att verksamheter som prov- och demonstration (PoD) 
respektive forskning och utveckling (FoU) kan möjliggöras. 

2.4.1 Befintligt undantag från tillståndsplikt för 
mobilkommunikation 

Utrymmet närmast ovan aktuellt frekvensutrymme, 1878,1–1879,9 MHz, är 
undantaget från tillståndsplikt, dvs. man behöver inte ha tillstånd från PTS för 
att använda radiosändare, under förutsättning att den maximalt utstrålade 
effekten från antennen inte överstiger 20 dBm (100 mW) och att användningen 

                                                 
18 En kollektiv nyttighet är en vara eller tjänst som kännetecknas av två grundläggande egenskaper; att en 
persons konsumtion av en vara inte påverkar kvantiteten eller kvaliteten av samma vara när en annan 
person vill konsumera den (ickerivalitet), och att det inte går att utesluta någon från konsumtion av en 
vara (icke exkluderbarhet, fripassagerarproblemet). 
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sker inomhus. Utrustning ska uppfylla kraven under R&TTE-direktivet och ska 
därför bl.a. vara CE-märkt.  

Det innebär att tillstånd inte behövs för geografiskt avgränsade GSM-nät, som 
exempelvis i industrilokaler och kontorslokaler. Terminaler i duplexbandet 
1780-1785 MHz är sedan tidigare undantagna från tillståndsplikt. Det finns risk 
för störning eftersom bandet delas av flera användare, men risken bedöms som 
liten eftersom användningen är begränsad till inomhus.  

Om frekvensbandet används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster måste den som tillhandahåller detta 
anmäla verksamheten till PTS. 

År 2015 utökade PTS undantaget till att omfatta ett större frekvensutrymme 
och fler tekniker. I de nya föreskrifterna (PTSFS-2014:5), som trädde i kraft 1 
januari 2015, beslutade PTS om nya undantag för GSM-, UMTS-, WiMAX- 
och LTE-kommunikation inomhus (upplänk och nedlänk) i banden 
1780,0-1785,0 MHz och 1875-1880 MHz. Nuvarande undantag för GSM-
kommunikation i 1878,1-1879,9 MHz-bandet (nedlänk) utökas till 
frekvensområdet 1875,3-1879,9 MHz. För övriga tekniker utökas 
frekvensutrymmet till 1780,1-1785,0 MHz. Avsikten med undantagen i de 
aktuella frekvensbanden är att möjliggöra användning av GSM-, UMTS, 
WiMAX- och LTE-kommunikation i enlighet med kommissionens beslut 
2011/251/EU20 (se avsnitt 2.3). 

En remiss med marknaden genomfördes i samband med arbetet med 
undantaget. Av svaren på denna konsultation framgick bl.a. att det fanns en 
stor enighet bland utrustningsleverantörer och entreprenörer om fördelarna 
med nya undantag från tillståndsplikt. Bland operatörer var bilden mer 
splittrad. En operatör utan tillstånd i bandet var tydligt positiv till förslaget om 
undantag. En operatör med befintligt tillstånd i bandet uttryckte kritik mot 
utökat undantag. Övriga operatörer kommenterade endast tekniska parametrar 
eller valde att inte svara på remissen. 

2.4.2 Befintligt undantag från tillståndsplikt för användning av 
radiosändare ombord på fartyg och luftfartyg  

PTS har beslutat om undantag från tillståndsplikt för användning av 
frekvensområdena 1710-1785 MHz och 1805-1880 MHz för kommunikation 
med GSM-teknik ombord på fartyg och luftfartyg. PTS beslut är en följd av 
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EU-kommissionens beslut och rekommendationer19 om harmoniserade villkor 
för användning av radiosändare för mobilkommunikationstjänster ombord på 
luftfartyg och fartyg. 

Undantagen innehåller begränsningar i användningen, för att skydda den 
landmobila trafiken. För användning på luftfartyg ställs bl.a. krav på att 
flyghöjden ska överstiga 3 000 m, samt att den utstrålade effekten från 
radiosändare utanför luftfartyget inte får överstiga vissa värden. Ombord på 
fartyg får användning av radiosändare ske inom svenskt territorialvatten så 
länge som fartyget inte är närmare den s.k. baslinjen20 än två sjömil. Även för 
användning ombord på fartyg finns krav på maximalt utstrålad effekt från 
sändarna. 

I samband med 2014 års föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa 
radiosändare har PTS även beslutat att utöka undantagen från tillståndsplikt för 
luft- och sjöfart till att även omfatta radioanvändning med andra tekniker än 
GSM, t.ex LTE, WiMAX. 

2.4.3 Användning och tilldelningsform i andra länder 
En genomgång av användningen av frekvensbandet i övriga medlemsländer i 
EU, visar att bandet huvudsakligen används för mobiltelefoni och mobilt 
bredband. Tilldelningsformen varierar dock mellan länderna. PTS har tittat 
särskilt på hur bl.a. Storbritannien och Nederländerna använder 1800 MHz-
bandet.  

I Storbritannien har regleringsmyndigheten valt att låta ett tiotal företag dela på 
samma del av bandet 1781,7-1785/1876,7-1880 MHz. Tilldelningen har 
genomförts genom en spektrumauktion. Företagen använder frekvensbandet 
till att bygga basstationer med låg effekt och för geografiskt avgränsade nät.  

I Nederländerna är istället delar av frekvensbandet undantaget från 
tillståndsplikt med låg effektbegränsning. För kanalraster om 200 kHz 
begränsas effekten till 200 mW e.r.p. För bredare kanaler, <4,5 MHz, 

                                                 
19 Kommissionens beslut 2008/294/EG av den 7 april 2008 om harmoniserade villkor för 
radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen, ändrat genom 
kommissionens genomförandebeslut 2013/654/EU, samt Kommissionens rekommendation 
2008/295/EG av den 7 april 2008 om auktorisation av mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i 
gemenskapen. 
 
Kommissionens beslut 2010/166/EU av den 19 mars 2010 om harmoniserade villkor för 
radiospektrumanvändning för mobila kommunikationstjänster på fartyg i Europeiska unionen samt 
Kommissionens rekommendation 2010/167/EU av den 19 mars 2010 om auktorisation av system för 
mobila kommunikationstjänster på fartyg. 
20 Se Förenta nationernas havsrättskonvention. 
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begränsas effekten till 50 mW/MHz e.r.p. Det nederländska undantaget ger 
inte utrymme för användning av kanaler om 5 MHz. 

2.4.4 Svenska bestämmelser för tilldelning av tillstånd 
 
PTS har regeringens mandat att pröva frågor om tillstånd och tilldela tillstånd 
att använda radiosändare enligt LEK enligt 10 § förordning (2003:396) om 
elektronisk kommunikation (FEK). 

Rätten att använda radiosändare i visst frekvensband styrs av 3 kap LEK. 
Tillstånd kan tilldelas på två olika sätt enligt 3 kap 1 § LEK; ett tillstånd ska, 
enligt 3 kap. 1 § LEK, avse rätt att använda en viss radiosändare eller rätt att 
använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. 

Efterfrågan på radiospektrum innebär att det i många fall inte är möjligt att låta 
alla som vill få tillgång till radiofrekvenser i den omfattning de vill. PTS får 
enligt 3 kap 7 § LEK begränsa antalet tillstånd som beviljas inom bandet, om 
det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. 
När antalet tillstånd har begränsats ska tillståndsprövningen enligt 3 kap 8 § 
LEK ske genom ett s.k. urvalsförfarande (oftast i fallet blocktillstånd), som kan 
vara auktion eller ett jämförande urvalsförfarande eller en kombination av 
dessa.  

Ett tillstånd att använda radiosändare ska beviljas för en bestämd tid samt kan 
förenas med tillståndsvillkor, 3 kap 11, 11 a och 12 §§ LEK. Enligt 12 b §, som 
infördes i LEK år 2010, får ett blocktillstånd ej förlängas. När det gäller det 
aktuella frekvensutrymmet 1775-1780 MHz och 1805-1870 MHz finns därför 
inte något utrymme till förlängning av det befintliga tillståndet. 

Enligt auktorisationsdirektivet21 artikel 5 ska alltid möjligheten att använda så 
kallade generella allmänna tillstånd (i Sverige kallade undantag från 
tillståndsplikt eller bara undantag) undersökas22. Vid sidan av tillstånd kan 
därför viss radioanvändning vara undantagen från tillståndsplikt23, se 3 kap 4 § 
LEK. Med undantag avses ett generellt tillstånd som får tillämpas på vissa 
villkor vilket framgår av PTS undantagsföreskrifter. 

                                                 
21 Directive 2002/20/EC of the European parliament and of the Council, on the authorisation of 
electronic communications networks and services 
22 Member states shall, where possible, in particular where the risk of harmful interference is negligible, 
not make the use of radio frequencies subject to the grant of individual rights of use but shall include the 
conditions for usage of such radio frequencies in the general authorisation. 
23 LEK 3 kap 4 § och enligt 12 § förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation har PTS i 
uppdrag att meddela föreskrifter om sådana undantag (sina undantagsföreskrifter). 
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I frekvensutrymmet ovanför 1780/1875 MHz är användning genom undantag 
från tillståndsplikt tillåten.  

 För UMTS tillåts en användning med mittfrekvensen 1782,6/1877,6 
MHz. 

 För LTE tillåts för 3 MHz kanalbandbredd användning med 
mittfrekvenser inom intervallet 1781,6–1783,5/1876,6–1878,5 MHz 
och för 1.4 MHz kanalbandbredd mittfrekvenser inom intervallet 
1780,8–1784,3/1875,8–1879,3 MHz. 

 För WiMAX får frekvensområdet 1780,1–1785,0/1875,1–1880,0 MHz 
användas.  

 För GSM får kanaler med mittfrekvens inom intervallet 1780,4 – 
1784,8/1875,4–1879,8 MHz användas.  

Detta gör att för samtliga bredbandiga system kommer den lägsta frekvensen 
som faller inom en tillåten kanalen att vara 1780,1/1875,1 MHz.  
För GSM kommer den lägsta frekvensen som faller inom en tillåten kanalen att 
istället vara 1780,3/1875,3 MHz. Dessa två förutsättningar finns illustrerade i 
figur 3 ovan. 

Om EU-kommissionens beslut ska uppfyllas behövs i praktiken ett garanterat 
200 kHz skyddsband mellan GSM-användningen och nedre eller övre delen av 
en kanal använd för bredbandig användning som UMTS, LTE och WiMAX.  
Användning av två bredbandiga system intill varandra i frekvens kan dock 
tillåtas utan någon extra frekvensseparation. Skydd av de befintliga 
rättigheterna ovanför och under det aktuella frekvensblocket i enlighet med 
EU-kommissionens beslut kommer därmed kräva vissa restriktioner när det 
gäller användningen i det aktuella frekvensutrymmet. Figuren nedan visar vilka 
begränsningar dessa restriktioner ger upphov till.  
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Fig 5 

Ett utökat undantag skulle då kunna formuleras med följande förutsättningar: 

 För UMTS tillåts en användning med mittfrekvensen i intervallet 
1777,6-1782,6 / 1872,6-1877,6 MHz. 

 För LTE tillåts för 5 MHz kanalbandbredd användning med 
mittfrekvenser inom intervallet 1777,6-1782,4 / 1872,6-1877,4 MHz. 
Med 3 MHz kanalbandbredd, användning med mittfrekvenser inom 
intervallet 1776,6–1783,5/1871,6–1878,5 MHz och för 1.4 MHz 
kanalbandbredd mittfrekvenser inom intervallet 1775,8–
1784,3/1870,8–1879,3 MHz. 

 För WiMAX får frekvensområdet 1775,1–1785,0/1870,1–1880,0 MHz 
användas.  

 För GSM får kanaler med mittfrekvens inom intervallet 1775,4 – 
1784,8  /1870,4–1879,8 MHz användas.  

2.5.2 Lösning för utökat undantag och tilldelning av blocktillstånd 
Man skulle kunna tänka sig en mellanliggande lösning som tillåter en mindre 
expansion av det befintliga undantag i bandet 1780-1785/1875-1880 MHz, 
samtidigt som det möjliggör tilldelning av ett blocktillstånd.  

Nuvarande undantag från tillståndsplikt begränsar användningen av LTE till 
maximalt 3 MHz kanalbandbredd. Det kan vara attraktivt att även möjligöra 
användning av LTE med 5 MHz kanalbandbredd i undantaget. Detta skulle 
kräva att frekvensutrymmet 1780-1780,1/1875-1875.1 MHz används för 
undantaget. Med nuvarande kommissionsbeslut skulle det i sin tur resultera i 
maximalt 4,9 MHz att använda i form av ett blocktillstånd (med nödvändiga 
skyddsband beaktade). Denna lösning skulle därmed begränsa användningen i 
blocktillståndet till 3 MHz för LTE samt omöjliggöra användning av UMTS i 
tillståndet.  

Det senare är sannolikt inte ett problem i praktiken då det idag inte finns några 
terminaler som stödjer UMTS i 1800 MHz-bandet. Det är inte heller troligt att 
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sådana kommer att produceras, då 1800 MHz-bandet för närvarande är det 
mest använda LTE-bandet i världen. Det finns dock ett legalt problem med att 
lösningen inte möjliggör UMTS-användning i det tänkta blocktillståndet, 
eftersom den kan ifrågasättas om en sådan tilldelning uppfyller det gällande 
kommissionsbeslutet för 1800 MHz-bandet. 

Lösningen kan därför inte anses vara ett möjligt alternativ med mindre än att 
gällande kommissionsbeslut uppdateras, något som inte bedöms vara möjligt 
inom tidsramen för denna tilldelning. 

2.5.3 Lösning för tilldelning av blocktillstånd 
För att möjligöra användning av UMTS samt 5 MHz LTE så behövs mer än 
5 MHz frekvensutrymme för att samtidigt skydda de rättigheter som ges av det 
blocktillstånd som ligger nedanför det nu aktuella frekvensblocket. Det 
undantag som kommer att gäller från 1 januari 2015 använder dock inte 
frekvensutrymmet 1780,0-1780,1 och 1875,0-1875,1 MHz. Samtidigt börjar 
GSM-användningen, som ska skyddas via frekvensseparation, först på 
1780,3/1875,3 MHz. Det gör att det går att definiera ett blocktillstånd om 
2x5,1 MHz som tillåter användning av GSM, UMTS och LTE. I bilden nedan 
visas för nedlänksbandet hur ett sådant blocktillstånd skulle möjligöra 
användning av GSM, UMTS och LTE med kanalbandbredd upp till 5 MHz.  

 

Fig 6 

Denna lösning uppfyller de krav på tillståndsvillkor som finns i 
kommissionsbeslutet men har två bieffekter som kan uppfattas som negativa. 

1. Den inför i praktiken ett skyddsband om 100 kHz i tillståndet. 
Frekvensutrymmet i skyddsbandet kan endast användas om man gör en 
överenskommelse med tillståndshavaren som innehar blocktillståndet 
nedanför (i dagsläget Net4Mobility). 

2. Lösningen blockerar också möjligheten att ytterligare bredda 
undantaget från tillståndsplikt så att det medger användning av LTE 
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med 5 MHz kanalbandbredd. Detta eftersom blocktillståndet 
inkluderar 100 kHz av det 5MHz block som skulle behövas för att 
bredda undantaget. 

Detta är en följd av hur kommissionsbeslutet för 1800 MHz-bandet är 
formulerat. 

2.6 Standardisering 
Samtliga tekniker för vilka frekvensbandet har harmoniserats har också 
standardiserats genom relevanta organisationer (3GPP och WiMAX Forum). 
Hittills har dock inga UMTS-nät etablerats i 1800 MHz-bandet globalt. 
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3 Analys 

I det aktuella fallet är användningen redan definierad genom 
kommissionsbeslut om harmoniserad användning för markbundna system med 
kapacitet för alleuropeiska elektroniska kommunikationstjänster med GSM, 
UMTS, LTE eller Wimax. Analysen fokuserar därför på vilken tilldelningsform 
som är lämpligast i enlighet med PTS spektrumstrategi, bland annat avseende 
att maximera samhällsnyttan över tid och möta efterfrågan – undantag från 
tillståndsplikt eller tilldelning genom urvalsförfarande.  

Båda alternativen erbjuder sina fördelar respektive begränsningar. Undantag 
från tillståndsplikt möjliggör för nya aktörer att etablera sig på en marknad som 
domineras av ett fåtal operatörer, vilket kan öka konkurrensen och främja 
utveckling av nya tjänster. En tilldelning genom allmän inbjudan och 
urvalsförfarande innebär att det aktuella frekvensutrymmet konkurrensutsätts i 
tilldelningsprocessen. En enskild operatör har möjlighet att etablera olika typer 
av nät, både mikro- och makronät24 samt att dra fördel av samordningsvinster i 
sin nätutbyggnad, vilket på sikt kan gynna slutanvändaren. 

En viktig komponent är det faktum att PTS redan undantagit visst 
frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet från tillståndsplikt och att ytterligare 
undantag är införda fr.o.m. år 2015. En utvärdering av undantagen hade 
kunnat visa vilken efterfrågan som finns för undantagna frekvenser i bandet, 
och vilken nytta som skapas. Eftersom undantagen är relativt nya saknas ännu 
tillräckliga erfarenheter för att kunna dra några slutsatser.  

Ytterligare faktorer som påverkar ett beslut om tilldelningsform beskrivs i 
avsnitten nedan.  

3.1 Nationella eller regionala tillstånd vid 
blocktilldelning 

Blocktillstånd kan tilldelas på nationell basis eller med regionala avgränsningar, 
t.ex. genom tillstånd som är begränsade läns- eller kommunvis. Det nu aktuella 
frekvensutrymmet, 1775-1780/1870-1875 MHz, är idag tilldelat genom 
blocktillstånd för användning på nationell basis. Användningen i angränsande 
frekvensband både ovanför och under det aktuella frekvensområdet är inte 
heller begränsad regionalt.  

Vid ett eventuellt undantag från tillståndsplikt i bandet föreligger ingen 
anledning att inkludera villkor om regional användning. Den användning som 
                                                 
24 Både mikro- och makronät kan etableras lokalt och över större områden. Vid ett undantag från 
tillståndsplikt, som begränsas till inomhusanvändning, kan endast mikronät komma i fråga. 
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sker inom ramen för ett undantag förväntas ske genom etablering av 
geografiskt begränsade nät. Eftersom inga tillstånd utfärdas är det inte heller 
relevant att diskutera i termer av regionala begränsningar.  

Vid en tilldelning genom urvalsförfarande behöver det vara tydligt vilka 
eventuella geografiska begränsningar som finns i tillstånden. Därför behöver 
PTS vid en sådan tilldelning försöka bedöma potentiell samhällsnytta (inklusive 
efterfrågan) för alternativ avseende geografiska begränsningar. Även andra 
faktorer påverkar valet, exempelvis eventuella krav på delning och täckning. 
PTS har tidigare, genom auktion, tilldelat länsbaserade tillstånd i 
frekvensområdet 3,4-3,6 GHz och kommunala tillstånd i frekvensområdet 
3,6-3,8 GHz. I tilldelningar var efterfrågan och betalningsviljan liten och flera 
regioner saknade tillräcklig efterfrågan. Det kan emellertid finnas olika skäl till 
den låga efterfrågan vid dessa tilldelningar, till exempel kan tillgång och pris för 
utrustning påverka liksom möjlig kundbas och andra affärsmässiga 
sakförhållanden.  

När det gäller det frekvensutrymme som analyseras i denna studie så beaktar 
PTS att det är ett mycket begränsat frekvensutrymme (2x5 MHz). 1800 MHz-
frekvenser används idag oftast som en del i en nätutbyggnad som även 
använder andra frekvensband, när det krävs extra kapacitet. Detta pekar på att 
efterfrågan på aktuellt frekvensutrymme inte är så stor hos aktörer som vill 
bygga ett regionalt yttäckande nät. En tilldelning av regionala tillstånd innebär 
dessutom att tekniska begräsningar måste införas i tillstånden för att minska 
risken för skadlig störning mellan användare. De kan resultera i krav på 
minskade effektnivåer och skyddsavstånd mellan användare i angränsande 
regioner, vilket minskar den förväntade samhällsnyttan.  

Förstudiens rekommendation är nationella tillstånd, om rätten att använda 
frekvenserna tilldelas som blocktillstånd. Om rätten att använda frekvenserna 
tilldelas generellt, utan tillståndsplikt, bör även de rättigheterna vara nationella 
och så långt som möjligt utan geografiska begränsningar. 

3.2 Potentiell påverkan på konkurrensen 
I nuläget har två aktörer, TeliaSonera och Net4Mobility blocktillstånd i 1800 
MHz-bandet. I den del som är undantagen kan en mindre del av bandet 
användas utan tillstånd av ”alla” för inomhusanvändning med låg effekt. 
Eftersom det block som ska nytilldelas ligger bredvid den ena av de befintliga 
aktörernas blocktillstånd (Net4Mobility), är det möjligt att den 
tillståndshavaren skulle ha en fördel vid ett urvalsförfarande för ett 
blocktillstånd. Det tilldelade blocket skulle kunna användas sammanhängande 
med de övriga block som Net4Mobility redan har tillstånd för (sammanlagt 
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2x30 MHz). Att en annan aktör (t.ex. TeliaSonera eller en annan aktör som inte 
har tillstånd i bandet idag) får tillgång till ett enstaka spektrumblock (2x5 MHz) 
som inte ligger sammanhängande med mer spektrum innebär att det bara kan 
nyttjas med lägre kapacitet och överföringshastighet. Blockets placering i 
bandet kan med andra ord innebära vissa fördelar, vilket skulle kunna få till 
följd att en befintlig aktör får möjlighet att köpa tillståndet i ett 
urvalsförfarande för ett värde som kan komma att understiga vad blocket är 
värt för just dem. En auktion med väl avvägda tillståndsvillkor (som t.ex. 
möjliggör användning av LTE med 5 MHz-kanaler) skulle dock kunna gynna 
mindre och nya aktörer och därmed bidra till ökad konkurrens. 
Tillståndsvillkoren bör vidare så långt som möjligt formuleras 
konkurrensneutralt.  

Undantag från tillståndsplikt kan stärka konkurrensen genom att ett mycket 
stort25 antal nya användare får möjlighet att använda frekvenserna och komma 
in på marknaden för att erbjuda tjänster. Tilldelning av ett blocktillstånd kan 
även det stötta en fortsatt hård konkurrens mellan befintliga aktörer, genom att 
de ges möjlighet att även fortsättningsvis ha tillgång till lika mycket spektrum i 
bandet. Emellertid är påverkan på konkurrensen av 2x5 MHz i 1800-bandet 
sannolikt ytterst begränsad. 

3.3 Spektrumtak 
Om begränsningsbeslut fattas och tilldelning av blocktillstånd sker i ett 
urvalsförfarande blir frågan om eventuellt spektrumtak aktuell. En begränsning 
i form av vem som får delta i en spektrumauktion alternativt hur mycket 
frekvensutrymme som får förvärvas syftar till att främja den långsiktiga 
konkurrensen på marknaden för trådlös elektronisk kommunikation. Sådana 
begränsningar som används på rätt sätt främjar ett effektivt resursutnyttjande, 
t.ex. genom att motverka hamstring (dvs. att samla på sig spektrum inte i syfte 
att använda det själv, utan för att förhindra att konkurrenter får tillgång till 
frekvensutrymme). PTS har möjlighet att begränsa vem som får delta i en 
spektrumauktion alternativt hur mycket frekvensutrymme som får förvärvas av 
en enskild aktör, i syfte att främja en sund konkurrens.  

I det aktuella fallet rör det sig om ett begränsat frekvensutrymme om 
2x5 MHz. Oberoende av utfallet av en eventuell auktion av detta block, så har 
befintliga användare i 1800 MHz-bandet tillstånd i frekvensområdet, och 
möjlighet att använda 1800 MHz-frekvenser, fram till år 2038. Dessutom har 
PTS har i sin inriktningsplan redovisat att myndigheten planerar att tilldela 

                                                 
25 I realiteten kan användningen behöva begränsas p.g.a. tillgång till mobiltelefonnummer och mobila 
nätkoder (MNC). 
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ytterligare spektrum de närmaste åren. Det kommer således att finnas fler 
möjligheter att förvärva blocktillstånd under kommande tidsperiod.  

Förstudiens rekommendation är att ett spektrumtak sannolikt inte är 
nödvändigt i detta fall. 

3.4 Möjlighet till delning 
En av huvudprinciperna i PTS spektrumstrategi är att allt spektrum på sikt ska 
kunna delas mellan flera spektrumanvändningar. 

PTS ska, inte minst i det internationella harmoniseringsarbetet, verka för mer delning av 
frekvensband mellan flera spektrumanvändningar. Inriktningen är att alla frekvensband på 
sikt ska delas eller vara förberedda för delning, även om det förstås kan variera från fall till 
fall exakt vilka spektrumanvändningar och delningskriterier som är lämpliga för 
samexistens. All tillståndsgivning bör beakta möjligheter för omedelbar eller framtida 
delning. PTS ska verka för harmonisering av bredare frekvensblock. Genom att 
tillgängligöra stora frekvensmängder på sekundär basis så kan man öka sannolikheten för 
att en sekundär tjänst ska kunna utnyttja lediga frekvensresurser vid varje tid och på varje 
plats där det behövs. 

Vid en tilldelning av det nu aktuella frekvensutrymmet genom blocktillstånd 
bör dessa förenas med villkor om delning. Nuvarande blocktillstånd i 1800 
MHz-bandet innehåller villkor om dynamisk spektrumaccess (DSA), vilket 
innebär att tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna, men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess kan 
förekomma. Detta villkor om DSA liknar till stor del de principer om delning 
som utformats i RSPG:s opinion26 om Licensed Shared Access (LSA), enligt 
följande: 

A regulatory approach aiming to facilitate the introduction of radiocommunication systems 
operated by a limited number of licensees under an individual licensing regime in a frequency 
band already assigned or expected to be assigned to one or more incumbent users. Under the 
Licensed Shared Access (LSA) approach, the additional users are authorised to use the 
spectrum (or part of the spectrum) in accordance with sharing rules included in their rights of 
use of spectrum, thereby allowing all the authorized users, including incumbents, to provide a 
certain Quality of Service (QoS). 

Exakt hur ett nytt blocktillstånd i det aktuella frekvensutrymmet ska utformas, 
för att möjliggöra delning med andra användningar, blir en fråga att ta ställning 
till i ett eventuellt framtida tilldelningsprojekt. 
                                                 
26 RSPG13-538 - Bryssel, 12 november 2013 
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Förstudiens rekommendation är att ett eventuellt blocktillstånd bör förenas 
med villkor om delning. 

Tidsmässigt eller geografiskt begränsade aktiviteter är särskilt lämpade för 
delning.  

För att främja fortsatt teknikutveckling kan det finnas argument för att se över 
hur fortsatt PoD resp. FoU möjliggörs i bandet, se avsnitt 2.4.  Idag sker det 
genom uthyrning av frekvenser. Om detta inte skulle bedömas tillräckligt kan 
PTS se över vilka andra möjligheter som står till buds för att möjliggöra sådan 
verksamhet. Dels kan sådan verksamhet möjliggöras genom att frekvenserna 
undantas. Vid behov skulle det eventuellt även kunna handla om att utfärda 
tillstånd för sådan verksamhet på vissa platser även om bandet i sin helhet 
undantagits från tillståndsplikt. Ett annat alternativ som skulle kunna utredas, 
om tilldelningen av blocktillstånd sker genom urvalsförfarande, är om vissa 
geografiska områden bör definieras i egna nyttjanderätter i tilldelningen. 
Förutom att en sådan inriktning ska vara samhällsekonomiskt nyttig, finns 
många regulatoriska frågor som behöver studeras. Om eller hur sådana 
lösningar ska utvecklas i det nu studerade frekvensbandet blir en fråga för PTS 
att ta ställning till i ett eventuellt framtida tilldelningsprojekt.  

  

3.5 Täckningskrav 
PTS har enligt 3 kap. 11 § LEK rätt att förena tillstånd att använda 
radiosändare med villkor om bl.a. täckning och utbyggnad inom landet. 
 
Tidigare tilldelning i 1800 MHz-bandet innehöll inte några villkor om 
täckningskrav. 1800 MHz-bandet och speciellt det nu aktuella 
frekvensutrymmet på 2x5 MHz, är inte en kritisk resurs för att erhålla god 
täckning. Som tidigare konstaterats utgör 1800 MHz-bandet mer ett alternativ 
till andra band när det krävs extra kapacitet, än som den huvudsakliga 
frekvensresursen för att uppnå ett nationellt yttäckande nät. Både 2,1 och 
2,6 GHz-banden har liknande egenskaper som 1800 MHz-bandet och 
innehåller mycket frekvensutrymme (totalt 120+190=310 MHz).  
 
Tilldelningen i 2,1 GHz var ursprungligen förenat med täckningskrav, baserat 
på befolkningsmängd. Detta krav togs senare bort, då det inte ansågs tillföra 
något, eftersom utbyggnaden överstiger de ursprungliga kraven.  
 
Vid införande av täckningskrav baserat på yttäckning bör frekvensutrymmets 
vågutbredningsegenskaper särskilt beaktas. En basstation i frekvensband under 
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1 GHz kan täcka ett betydligt större område än en basstation som använder 
frekvenser kring 1800 MHz. 

Rekommendationen från förstudien är att tillstånden inte bör förenas med 
täckningskrav vid en tilldelning genom urvalsförfarande. 

3.6 Tilldelningsformer 
Två olika tilldelningsformer beaktas i denna förstudie avseende 
frekvensutrymmet 1775-1780/1870-1875 MHz, undantag från tillståndsplikt 
eller tilldelning genom urvalsförfarande. 

I nuläget finns både blocktillstånd och undantag för flera olika typer av 
användningar (inomhus, på fartyg samt på flygplan) i 1800 MHz-bandet. Det är 
svårt att bedöma säkert om blocktillstånd eller undantag skapar mest 
samhällsnytta i detta fall. Som jämförelse kan man konstatera att för ett 
motsvarande blocktillstånd (2 x 5 MHz) med 25 års tillståndstid betalades för 
denna nyttjanderätt i genomsnitt ca 193 miljoner SEK i den senaste svenska 
spektrumauktionen i bandet 2011. Värdet av frekvensblocket vid en eventuellt 
ny auktion påverkas dock av flera faktorer såsom den aktuella 
marknadssituationen, blockets placering i frekvensbandet samt möjligheten för 
en operatör att förvärva ett större sammanhängande frekvensutrymme.  
 
Vad gäller användningen och utnyttjandegraden av det befintliga undantaget i 
1800 MHz-bandet (inklusive nya undantag från 2015) är det för tidigt att 
bedöma hur framgångsrikt detta har varit. Från 2015 introduceras dessutom 
nya undantag som kommer att behöva utvärderas framöver. 

Analysen i denna förstudie ger inte ett entydigt svar på frågan om vilken 
tilldelningsmetod som bör tillämpas. Både undantag från tillståndsplikt och 
tilldelning genom urvalsförfarande erbjuder såväl fördelar som nackdelar.  

Ytterligare underlag, t.ex. synpunkter från marknaden, bör därför beaktas innan 
en rekommendation om tilldelningsform kan fattas. 

3.7 Tidplan och tillståndstider 
Vid bestämmande av giltighetstiden ska, enligt 3 kap. 12 § Lek, särskilt beaktas  

1. Framtida förändringar i radioanvändningen, 
2. Den tid som sändaren är avsedd att användas, 
3. Den tekniska utveckling som kan väntas, 
4. Den tid som krävs för att uppnå ett rimligt ekonomiskt utbyte av 

utrustning, och 
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5. Sådant tillstånd som enligt 6 § andra stycket utgör förutsättning för 
tillstånd att använda radiosändare. 

Hela frekvensutrymmet 1710-1785/1805-1880 MHz har över tiden tilldelats 
vid olika tillfällen till olika aktörer, vilket har lett till en uppdelning i tre olika 
tillståndstider, nämligen 2017-05-31, som särskilt diskuteras i denna förstudie, 
samt 2027-12-31 och 2037-12-31. Vid en nytilldelning av delbandet 
1775-1780/1870-1875 MHz kan det vara lämpligt att harmonisera 
tillståndstiden med antingen 2027-12-31 eller 2037-12-31, för att undvika 
framtida fragmentering vid tilldelning. Detta skulle innebära en tillståndstid på 
minst 10 år, vilket kan anses ge skälig trygghet för vid behov av nya 
investeringar i bandet. 

Vid en tilldelning genom urvalsförfarande följer PTS en process med ett antal 
konsultationer och remisser med marknaden. Denna process brukar ta 
omkring 1-2 år. PTS har i sin inriktningsplan, som publicerades 2014-10-22, 
indikerat att en eventuell tilldelning kan ske tidigast under 2016. Med hänsyn 
till den nödvändiga ledtiden för ett auktionsprojekt, kan frekvensutrymmet 
tilldelas tidigast i mitten av 2016. Beroende på beslut om tilldelningsform kan 
det vara önskvärt att tilldelning sker innan det befintliga tillståndet i 
frekvensbandet upphör, dvs. senast 2017-05-31, men det måste också finnas 
skälig tid till att hantera eventuella förändringar i frekvensbandet som följd av 
en auktion. 
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4 Slutsatser 

Den genomförda analysen ger inte ett tydligt svar på vilken av de aktuella 
tilldelningsformerna som skapar mest nytta och ger således inte enskilt ett 
fullständigt underlag för att besluta om tilldelningsform. I förstudien 
formuleras därför två alternativ och en rekommendation om tilldelningsform 
kan inte lämnas före en konsultation med marknaden.  

Alternativ 1 – Frekvensutrymmet undantas från tillståndsplikt 

Faktorer som stödjer denna inriktning är 

o möjligheten för nya aktörer att använda frekvensutrymmet för att 
erbjuda elektroniska kommunikationstjänster 

o potentialen för utveckling av nya produkter och tjänster 
o ökad konkurrens på marknaden, genom flera aktörer 
o allmän regelförenkling 
o utrymme för kundunika lösningar 

 
Faktorer som motverkar detta är att 
 

o begränsad nytta för slutanvändaren om inte nya attraktiva tjänster och 
lösningar kan erbjudas, 

o svårigheter för tjänsteleverantörer att etablera hållbara affärsmodeller, 
o begränsning till inomhustäckning 
o spektrum undantaget från tillståndsplikt redan tilldelats och att 

ytterligare undantag införs fr.o.m. januari 2015, 
o att marginalnyttan av ytterligar undantag är svår att värdera, 
o att det framöver sannolikt kommer att finnas möjligheter till nya 

undantag i alternativa band. 

Alternativ 2 – Tilldelning genom allmän inbjudan 
 
Faktorer som stödjer denna inriktning är 

o möjligheten för en enskild aktör att etablera både mikro- och makronät, 
dvs. större geografisk täckning, 

o att kostnaden för slutkunden inte förväntas påverkas,  
o att beroende på hur villkor utformas, 5 MHz LTE är möjligt, 
o att värdet av blocket (baserat på tidigare auktionslikvider), vid en 

framtida tilldelning tillsammans med frekvensutrymmet under 
1775/1870 MHz kan vara stort för intressenterna 
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Faktorer som motverkar detta är att 
 

o en tilldelning genom allmän inbjudan riskerar gynna befintlig 
tillståndshavare i angränsande band och därmed inte öka konkurrensen, 

o värdet av frekvensutrymmet på kort sikt är lägre än det förväntade 
framtida värdet,  

o en tilldelning genom allmän inbjudan riskerar minska utrymmet för att 
nya tjänster och tillämpningar erbjuds slutanvändaren, 

 
  Vidare innebär detta alternativ att, 

 tilldelning bör ske genom auktionsförfarande 
 frekvensutrymmet bör tilldelas på nationell basis, 
 införande av ett spektrumtak är inte aktuellt, 
 ett eventuellt blocktillstånd bör förenas med villkor om delning, 
 täckningskrav är inte aktuellt, 
 ett begränsningsbeslut behövs. 


