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Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

700MHzbandet@pts.se 

 

Yttrande över Förstudierapport 700 MHz 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat dokumentet Förstudierapport 700 MHz, med 

rapportnummer PTS-ER-2015:10, som remitterades av Post- och telestyrelsen (“PTS”) den 3 

mars 2015 (“Studien”). Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

Först och främst ser Tele2 mycket positivt på den viktigaste slutsatsen i Studien, 

nämligen den att frekvensutrymmet i fråga bäst används för mobilt bredband och 

därmed associerade tjänster. Tele2:s uppfattning är också att PTS generellt till stor del drar 

korrekta slutsatser i Studien, inte minst när det gäller den kanalplan som rekommenderas i 

Studien.  

 

Samtidigt vill Tele2 uppmärksamma ett antal påståenden i Studien som gör det uppenbart att 

det finns en stor risk för att tilldelningsprocessen kommer att inledas i förtid, innan 

omvärldsfaktorer och branschutveckling stabiliserats tillräckligt. Detta riskerar att medföra att 

intressenter inte kan göra korrekta bedömningar av förutsättningarna för utnyttjandet av 

frekvensutrymmet. Såtillvida delar Tele2 inte PTS:s slutsats att en process för att tilldela 

700 MHz-bandet bör inledas.  

 

Det finns enligt Studien stora osäkerheter inom såväl standardisering, internationell 

harmonisering som koordineringsavtal med grannländer, som talar för att detta är olämpligt.  

Till exempel finns i Studiens kapitel 3.3.2 utförliga beskrivningar av processerna för att nå en 

internationellt harmoniserad användning av frekvensbandet. I dessa beskrivningar 

uppmärksammas en rad osäkerheter, exempelvis de följande: Koordinering mot marksänd tv 

kan behövas gentemot grannländer ”som kan antas fortsätta med tv-användning”; ”EU har 

påbörjat arbete med beslut om harmoniserad användning (…)”; ”Kommissionens (sic) har inlett 

ett förberedande arbete inför ett kommande beslut (…)”; ”När rapporten är klar förväntas 

kommissionen, utarbeta ett förslag (…)” etcetera. Kapitlet avslutas med följande slutsats: ”Det 

är i dagsläget ännu osäkert huruvida det blir ett bindande kommissionsbeslut eller inte.” 

Kapitelnamnet ”Tänkbara utfall av internationella överenskommelser” (Tele2:s kursivering) 

förefaller utifrån detta perspektiv synnerligen lämpligt. 

 

Lite senare, i kapitel 3.4.2.2, avslutas stycket om tekniska regler för basstationer och 

koordineringsavtal med grannländer med följande iakttagelse: ”Beroende på utformningen av 

dessa avtal så kan framtida användning för MFCN/SDL påverkas.” 

 

Vad gäller en annan typ av tekniska krav, de gällande utombandsemission, uppmärksammas i 

kapitel 3.4.6 ytterligare osäkerhet: ”I dagsläget finns ingen gemensam syn inom ITU-R på en 

enskild nivå av OOBE. Det pågår en informell diskussion inom CEPT om hur man ska gå 

vidare (…)”. 

 

Inte minst i kapitel 6, ”Rekommendationer och slutsatser” och kapitel 7, ”Känslighetsanalys”, 

poängterar PTS självt den osäkerhet som föreligger.  
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Kapitel 6 avslutas med följande slutsats: ”Resultatet av internationell harmonisering har stor 

betydelse för den framtida användningen av 700 MHz bandet varför de rekommendationer 

som lämnas kan komma att justeras”.  

 

I kapitel 7 noteras en rad osäkerhetsfaktorerna, t ex de följande: ”Utfallet av internationell 

harmonisering har stor betydelse och kan leda till genomgripande förändringar av de 

rekommendationer som PTS gör i denna förstudie (…)”; ”(…) graden av osäkerhet om hur ett 

kommande EU-beslut kommer att utformas i dagsläget är att betrakta som hög”; ”Huruvida 

SDL-delen kommer vara inkluderad i ett kommande kommissionsbeslutet (sic) är i dagsläget 

inte känt (…)” 

 

Med den uppenbara osäkerhet som fortfarande råder och som myndigheten själv tar 

upp i Studien, anser Tele2 att slutsatsen måste bli att tilldelningsprocessen av 700 MHz-

bandet bör vänta tills åtminstone huvuddelen av osäkerhetsfaktorerna har lösts upp. Att 

gå vidare enligt den tidplan som PTS i dagsläget följer skulle innebära att tilldelningen skulle 

ske innan marknadsaktörerna beretts tillräckliga möjligheter att göra en korrekt bedömning av 

värdet av det aktuella frekvensutrymmet.  Det mål som den dåvarande Alliansregeringen 

satte upp 2014 om att tilldelningen av 700 MHz-bandet skulle vara klar den 31 mars 2017 

måste därför förväntas leda till ett suboptimalt utnyttjande av frekvensbandet, varför 

målet enligt Tele2 bör revideras. 

 

Tele2 föreslår att tidpunkten för tilldelningen av 700 MHz-bandet skjuts upp. Tele2 ställer 

sig härvidlag bakom den rekommendation som Radio Spectrum Policy Group (”RSPG”) 

framförde den 19 februari 2015 i rapporten ”RSPG Opinion on a long-term strategy on the 

future use of the UHF band (470-790 MHz) in the European Union”, enligt vilken tilldelningen 

av 700 MHz-bandet bör ske i samtliga EU-medlemsländer i slutet av år 2020.  

 

Tele2 noterar avslutningsvis att PTS har deltagit i framtagandet av den nämnda RSPG-

rapporten och att PTS, såvitt Tele2 är informerat, inte har motsatt sig RSPG-rapportens 

slutsatser.    

   

 

 

* * * 
 

Kontaktperson på Tele2 

Anders Rudolphi 

Systemspecialist 


