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Remiss - PTS förstudierapport 700 MHz 

PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 700 MHz-bandet 

efter det att frekvensbandet inte längre upplåts för marksänd TV. TeliaSonera har beretts 

möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten. 

 

TeliaSonera har 2014-10-24 lämnat svar inom ramen för PTS konsultation inför 

förstudien. Vi hänvisar till det svaret för TeliaSoneras synpunkter om bakgrunden till 

spektrumbehovet för mobilt bredband och hur mobilt bredband bidrar till att uppfylla de 

telepolitiska målen. I de delar som PTS utvecklat i förstudierapporten vill TeliaSonera 

framföra följande. 

 

TeliaSonera delar PTS slutsats att den användning som skulle generera högst 

samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. Som 

framhållits i tidigare svar skulle användning av 700-bandet möjliggöra kostnadseffektiv 

utbyggnad av såväl ökad kapacitet som högre hastigheter till nytta för alla som 

efterfrågar sådana tjänster i Sverige. Detta gäller särskilt i områden där täckning endast 

finns i band under 1 GHz såsom i glesbygd och del av inomhustäckningen i mer 

tätbefolkade områden. 

 

I konsekvens med detta instämmer TeliaSonera också i att den av CEPT framtagna 

bandplanen för mobilt bredband med 2x30 MHz + 20 MHz SDL bör användas. 

För egen del ser TeliaSonera att den parade delen av bandet omgående skulle komma till 

användning om den var tillgänglig per 1 april 2017, förutsatt att tillståndsgivning sker 

tillräckligt långt i förväg (2016). 

 

Beträffande SDL-delen är läget delvis annorlunda. Bandet är nytt och 

specifikationsarbetet återstår ännu att göra. Det är därför inte realistiskt att det skall 

finnas utrustning tillgänglig per 1 april 2017. Vidare delar TeliaSonera PTS uppfattning att 

osäkerheten i förhållande till kommande EU beslut är större när det gäller SDL-delen. I 

det sammanhanget bör noteras att det kan bli aktuellt såväl med kommissionsbeslut 

under radiospektrumbeslutet som att 700-bandet tas upp i revisionen av RSPP, beroende 

på vad som skall regleras på EU-nivå. De två delarna av 700-bandet kan på olika sätt 

komplettera tidigare tilldelat spektrum under 1 GHz. Det vore därför naturligt att de 

ingick i samma tillståndsprocess och TeliaSonera förordar att PTS fortsätter att förbereda 

ett sådant upplägg. Samtidigt är alltså den parade delen mer brådskande och tilldelning 

av den bör inte tillåtas försenas av eventuella kvarstående oklarheter kring SDL-delen. 
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Om faktisk enighet nåtts om SDL inom en stor del av Europa behöver dock inte 

avsaknaden av kommissionsbeslut vara avgörande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Hemrin 

 


