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Remissammanställning PTS 
förstudierapport 450 – 470 MHz 

I form av en förstudierapport som publicerades den 3 juni 2014 har Post- och 
telestyrelsen (PTS) redogjort för sina preliminära bedömningar inför tilldelning i 
450 MHz-bandet. I samband med publiceringen gavs marknaden i en remiss 
möjlighet att komma in med kompletterande information och/eller synpunkter 
på PTS bedömningar. Sista dag att besvara remissen var den 19 juni 2014. 
 
PTS sammanfattar och bemöter härmed de synpunkter som kommit in under 
remisstiden. Remissvaren finns publicerade i sin helhet på PTS webbplats 
www.pts.se. I texten nedan redogörs ett sammandrag av de fem svar som kom 
in under remisstiden. 
 
Net 1 
Net1 anser att 450 MHz-bandet har speciella egenskaper som borde få 
avgörande betydelse för utbyggnaden av mobilt bredband i Sverige och att det 
därför krävs en separat behandling av detta frekvensutrymme. Net1 delar inte 
PTS bedömning att de politiska mål som finns för området bäst hanteras inom 
ramen för tilldelningen. Net1 menar att förstudien bland annat bör 
kompletteras med en utredning av vilken betydelse 450 MHz-bandet kan ha för 
att uppnå de politiska målen. Net1 anser att det behövs kompletterande 
information innan det går att göra någon bedömning av hur 450 MHz-bandet 
bäst kan användas. 

Net 1 menar bland annat att förstudien inte tillräckligt tagit hänsyn till politiska 
mål, inte utgått från ett samhällsekonomiskt perspektiv, inte beaktat 
möjligheterna med införandet av ny teknik som LTE och eventuell tidpunkt för 
sådan teknikövergång och inte tillräckligt undersökt möjligheten att frigöra fler 
frekvenser till bredband inom frekvensutrymmet 450 – 470 MHz. 
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Net1 anser att förstudien inte kan utgöra underlag för att utesluta företräde till 
frekvensutrymme i frekvensbandet i form av dedicerat spektrum till särskild 
användning eller särskild aktör. 

 
Norrlandsförbundet 

Norrlandsförbundet anser att PTS i sin förstudie har täckt in de aspekter som är 
viktiga för Norrland. Norrlandsförbundet efterfrågar dock från myndighetshåll 
en mer specificerad avsiktsförklaring avseende nutida och framtida krav på 
täckning och prestanda för fasta och mobila telefon- och bredbandsförbindelser 
i hela Sverige. Norrlandsförbundet vill att det ska vara yta som ska vara målet 
för täckningen och inte en viss procent av antalet abonnenter1. 
 
Sveriges Radio 
Sveriges Radio konstaterar att förstudierapporten föreslår en användning av 
450 MHz-bandet som medger en fortsatt användning av Private Mobile Radio 
(PMR) i frekvensbandet vilket bör ligga i linje med flera av nuvarande 
användares önskemål för framtiden, däribland Sveriges Radio. Sveriges Radio 
understryker vikten av att det ges möjlighet till PMR-användning i 
frekvensbandet även i framtiden. 

 
Tele2 

Tele2 har till största del inte något att invända mot PTS resonemang och 
slutsatser. Tele2 menar emellertid att rapporten tydligare borde förbereda för en 
annan, utvidgad, frekvensallokering för blocktillståndet i 450 MHz-bandet, för 
det fall att standardiseringen under kommande år förändras. Tele2 anser därför 
att PTS i avvaktan på hur standardiseringen för mobilt bredband utvecklas, bör 
hålla det öppet att fortsätta utfasning av PMR snarare än att komma till 
slutsatsen att övrig användning av 450 MHz-bandet kan fortsätta som tidigare. 

Telenor 
Telenor instämmer i stort med de bedömningar PTS gjort och har i dagsläget 
inga ytterligare synpunkter. 
 
PTS kommentar 
PTS kan konstatera att merparten av de som besvarat remissen i stort 
instämmer med PTS bedömningar. Remissvaren innehåller inte heller någon 
information utöver den som redan inkommit och beaktats i förstudierapporten. 

                                                 

1 Befintligt tillståndsvillkor i 450 MHz-bandet ställer krav på minst 80 procents yttäckning i alla Sveriges 
län. 
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Frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet tilldelas bäst som blocktillstånd och ett 
urvalsförfarande är därmed nödvändigt. 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 efter en allmän 
inbjudan. Detta såtillvida att användningen inte i huvudsak avser rundradio, är 
avsedd för privat bruk eller uteslutande används för verksamhet som bedrivs i 
syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Detta har förtydligats i 
förstudierapporten. Det är PTS bedömning att 3 kap. 7 § LEK och 3 kap. 8 § 
LEK ska tillämpas och att de undantagsmöjligheter som finns däri inte är 
tillämpliga.  

Genom att frekvensutrymmet tilldelas med så få begränsande villkor som 
möjligt med avseende på teknik eller tjänst möjliggörs ett införande av nya 
tekniker såsom LTE i bandet. De politiska mål som finns för sektorn kommer 
att på nytt aktualiseras i samband med att tillståndsvillkoren utformas. 

Vad gäller PMR ser PTS i dagsläget, för enskilda sändartillstånd, inte några skäl 
till att frångå den presumtion om förlängning (samma tillståndstid som tidigare 
meddelats dock max fem år) som finns idag. PMR-användningen och den 
maritima användningen för ombordkommunikation kan fortsatt använda 
frekvensutrymme i 450 MHz-bandet. 

Sammanfattningsvis finner PTS inga skäl att ändra de bedömningar inför 
tilldelning i 450 MHz-bandet som redogjorts för i förstudierapporten. PTS 
preliminära bedömningar står här vid fast.  


