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Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet 

PTS efterfrågar synpunkter på PTS överväganden och förslag inför tilldelning av 700 MHz-

bandet. TeliaSonera önskar framföra följande synpunkter.  

 

1. Mål och tidplan 

TeliaSonera anser att PTS föreslagna tidplan för tilldelning av 700 MHz-bandet är väl 

avvägd. En tidig tilldelning av 700 MHz-bandet är en av de absolut viktigaste åtgärderna 

för att Sverige ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål och säkerställa ett bra 

bredband till alla delar av Sverige. En bra och framtidssäker uppkoppling där människor 

bor, arbetar och rör sig är grunden för att Sverige ska kunna dra nytta av digitaliseringens 

möjligheter.  

 

Dagens utveckling pekar tydligt på en fortsatt snabbt uppåtgående trend gällande 

behovet av datakapacitet i mobilnäten. Kapaciteten i mobilnäten behöver följa med 

utvecklingen för att inte digitaliseringen ska bromsas.  Att tillföra mer spektrum är det 

överlägset mest effektiva sättet att på ett kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten i de 

befintliga mobilnäten och därmed kunna möta efterfrågan. Detta gäller i synnerhet på 

landsbygden där spektrum i de låga frekvensbanden är särskilt viktigt.  

 

2. Geografisk avgränsning 

TeliaSonera stödjer att tillstånden i auktionen är nationella. 

 

3. Tillståndens storlek 

TeliaSonera stödjer att blockindelningen görs så att tillstånden omfattar 2x5 MHz eller 

multipler av detta.  De skäl som angivits för att knyta täckningskravet till ett större block 

är rimliga. Ett block om 2x10 MHz och fyra om 2x5 MHz ger en rimlig flexibilitet i fråga 

om möjliga spektrumkombinationer för vinnarna. Beträffande frågan om bestämd 

position i bandet för vart och ett av blocken, se kommentarer under 

tilldelningsförfarande nedan. 

 

Beträffande SDL-delen är TeliaSonera av uppfattningen att det är möjligt att, i 

förhållande till de parade banden, avvakta något med tilldelningen. Att i framtiden 

tilldela särskilt spektrum med ändamålet att bygga ett separat nät för PPDR-användning 
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skulle dock innebära en onödigt dyr och ineffektiv lösning för samhället. Ett alternativ där 

istället PPDR-användningen går som en del av de kommersiella näten skulle leda till en 

mycket bättre spektrumeffektivitet, då i annat fall stora delar av tillståndet i stor 

utsträckning skulle förbli oanvänt. 

 

4. Tillståndstid 

TeliaSonera anser att förslagen tillståndstid är tillräckligt lång. 

 

5. Täckningskrav 

Att ställa krav på täckning i samband med en frekvensauktion innebär en kostnad för 

samhället i from av lägre auktionsintäkter till staten. Det är därför viktigt att 

täckningskraven utformas på ett sätt så att samhället får ut så mycket nytta som möjligt 

för pengarna.  

 

Utifrån detta perspektiv välkomnar TeliaSonera flera förslag från PTS: 

• Realistiska tidsramar för uppfyllande av kravet 

• Flexibilitet för operatören att välja mellan olika områden i huvuddelen av åtagandet. 

Detta är viktigt för att undvika att operatören tvingas bygga täckning där markägare 

eller elleverantörer ställer orimliga villkor som därmed ger dålig täckning för 

pengarna. TeliaSonera vill även betona vikten av att PTS parallellt fortsätter arbeta 

för bättre villkor för utbyggnad av infrastruktur. 

• Möjligheten att använda andra frekvensband än 700 MHz 

 

Samtidigt saknas konkret information exempelvis om vilka områden som skulle ingå och 

hur kostnadsavräkningen ska gå till. TeliaSonera välkomnar att dessa saker görs tydliga i 

god tid före auktionen så att täckningsblocket kan värderas på stabila grunder. 

 

TeliaSonera förväntar sig att bl.a. följande kommer att klargöras i det fortsatta arbetet 

med den allmänna inbjudan: 

• Täckningsluckornas minsta storlek 

• Hur mycket av en täckningslucka (yta/andel) som ska avhjälpas för att avräkning ska 

vara aktuell 

• Vilka typer av kostnader som ska vara avräkningsbara (alla investeringar, vissa 

investeringar, även operativa kostnader?) 

• Faktiska kostnader, schablon eller blandat 

• Eventuellt kostnadstak för enskilda objekt 

 

TeliaSonera vill i detta skede ge några övergripande synpunkter på 

avräkningsförfarandet: 

• Investeringskostnaderna kan förväntas variera relativt mycket mellan olika objekt 

och avräkningen bör därför i stor utsträckning motsvara faktiska kostnader. 

• Nybyggnad av mast kommer sannolikt att vara den dominerande metoden, men 

utnyttjande av andra antennbärare bör inte uteslutas genom att inhyrning i dessa 

inte blir avräkningsbart. 
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• Delar av de löpande kostnaderna bör därför också kunna avräknas, exempelvis el, 

transmission och hyra. I annat fall kan det uppkomma en snedvridning så att dyrare 

avräkningsbara lösningar prioriteras framför mer effektiva men icke avräkningsbara 

dito.  

 

6. Tilldelningsförfarande 

TeliaSonera anser att grundformatet SMRA är väl lämpat utifrån de förutsättningar som 

föreslagits. Det bör dock noteras att det har ett par nackdelar som behöver övervägas; 

dels är det bindande att köpa en delmängd av vad man bjudit på och dels garanteras inte 

att den som köper flera block får dessa sammanhängande. 

 

Beträffande frågan om mindre mängd än vad man bjudit på anser TeliaSonera att det i 

detta konkreta fall inte behöver vara ett problem under förutsättning att frågan om 

sammanhängande spektrum är löst. Den teknologi som förväntas användas stödjer alla 

kanalbandbredder som kan bli aktuella givet de föreslagna reglerna och 

blockindelningen. 

 

För att lösa frågan om sammanhängande spektrum föreslår TeliaSonera att man i stället 

för flytträtt inför en garanti för sammanhängande spektrum för alla köpare. Detta kan 

åstadkommas om blocken med 2x5 MHz görs generiska och en särskild auktionsrunda 

införs om det skulle finnas flera möjliga lösningar som alla ger sammanhängande band 

för alla. Det format som användes vid placeringsauktionen i 1800 MHz, slutna bud med 

second price, kan användas. 

 

Ovanstående lösning kan användas också om täckningsblocket ges en flexibel placering. 

Med garanterat sammanhängande spektrum begränsas inte vilka mängdfördelningar 

som är möjliga. 

 

TeliaSonera stödjer att minimibud sätts, i syfte att undvika en onödigt lång budgivning. 

 

TeliaSonera stödjer att det ställs krav på deltagarna i auktionen att lämna bankgaranti. 

 

7. Tekniska villkor 

TeliaSonera ställer sig i huvudsak positivt till de tekniska villkor som PTS föreslagit. Detta 

innebär att det ska vara så få begränsande villkor som möjligt i förhållande till 

teknikutvecklingen (teknikneutralitet) och anpassning till det kommissionsbeslut om 

tekniska implementeringsåtgärder i bandet som förväntas komma de närmaste 

månaderna. TeliaSonera ställer sig också positivt till de föreslagna möjligheterna att 

använda högre effekter under särskilda omständigheter. 

 

TeliaSonera noterar att PTS avser införa samma typ av delningsvillkor som redan 

förekommer i andra band. Det är fortfarande så att konsekvenserna av dessa villkor är 

starkt beroende av hur de tolkas och tillämpas. TeliaSonera anser att det råder 

betydande osäkerhet i dessa avseenden liksom hur dessa regler förhåller sig till 
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tillståndsinnehavarens möjlighet att avtala om upplåtelse i andra hand av aktuellt 

spektrum. 

 

Föreslagna regler för skydd av mottagning av marksänd tv är rimliga. 

 

8. Konkurrensrelaterade åtgärder 

Av PTS spektrumstrategi framgår att: 

 

“När det efter analys kan konstateras att det föreligger risk för konkurrensproblem i 

samband med tilldelning eller användning av spektrum bör konkurrensfrämjande 

åtgärder kopplas till beslut om tilldelningsformer och villkor.” 

 

Detta förtydligas även av PTS styrelses inriktningsbeslut avseende 700 MHz-bandet: 

 

”Utifrån dagens konkurrenssituation ska täckning prioriteras framför 

konkurrensförbättrande åtgärder.” 

 

TeliaSonera anser inte att PTS har visat att det föreligger risk för konkurrensproblem som 

är knutna till tilldelningen av 700 MHz-bandet och bandet bör därför tilldelas utan 

spektrumtak. Grundläget på den svenska mobilmarknaden inför tilldelningen är en tuff 

infrastrukturkonkurrens mellan flera olika aktörer som redan i startläget har spektrum i 

närliggande frekvensområden såsom 800- och 900 MHz-banden. Teknikutvecklingen 

innebär att operatörer får allt större flexibilitet att använda olika frekvensband i sin 

nätverksamhet för att kunna tillhandahålla tjänster till konsumenter och företag.  Ett 

exempel på detta är carrier aggregation där operatören slår ihop frekvensutrymmen för 

att öka överföringshastigheten.  

 

En analys av eventuella konkurrensproblem bör därför inte begränsas till tilldelningen av 

700 MHz-bandet utan titta på den nuvarande situationen i 800- och 900 MHz-banden i 

kombination med den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet. Om PTS vid denna 

analys konstaterar att det finns risk för konkurrensproblem i samband med tilldelningen 

bör ett eventuellt tak sättas sammantaget för 700-, 800- och 900 MHz-banden.  

 

Som PTS konstaterar har närståenderegeln och spektrumtaket ett nära samband med 

varandra. Om PTS väljer att använda någon form av spektrumtak är det därför helt 

nödvändigt att man använder tydliga och effektiva närståenderegler som medför att 

syftet med spektrumtaket uppnås.   

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Hemrin 


