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Yttrande - PTS förslag (18-2482) till föreskrifter om ett 
kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda 
radiosändare i 700 MHz-bandet 

Regionförbundet i Kalmar län synpunkter 

Vi ser med tillförsikt på att ytterligare frekvensområden frigörs för mobila 
lösningar och att ambitionen med krav på förbättrad och ökad utomhustäckning 
förtydligas så en grundläggande uppkopplingsnivå på minst 10 Mbit/s kan 
möjliggöras.  
 

Spektrumtak 

Möjligheten att begränsa mängden spektrum som en budgivare kan erhålla är 
viktig och främjar en marknadsdriven utveckling i konkurrens. Med tanke på att 
det handlar om förhållandevis få tillstånd ser vi en risk för att resursstarka 
operatörer köper mer spektrumutrymme än de behöver i syfte att stänga ute andra 
operatörer.  
 

Täcknings- och utbyggnadskravets utformning och behov av nya 
föreskrifter för kombinerat urvalsförfarande 

Vi vill även uppmärksamma PTS på att inom gröna näringar vistas många företag 
inte enbart utmed vägar, eller bostäder, eller byggnader utan även i skog och på 
åkern för arbete. På samma sätt bör områden av särskilt intresse för 
besöksnäringen uppmärksammas. Vi efterfrågar därför en utvecklad arbetsmodell 
från PTS att samverka kring definierade regionala och kommunala 
täckningsbehov i syfte att hantera täckningskravet över hela landet. Vi ser även att 
den regionalt utvecklingsansvariga i Kalmar län i dialog med PTS och det 
vinnande budet i den kombinerade urvalsförfarande får möjlighet att i samverkan 
söka gemensamma insatser att bygga passiv infrastruktur för att skapa högre 
utväxling inom ramen för täcknings- och utbyggnadskravets utformning och 
takbeloppet.  
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Urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd 

 
Vi vill uppmärksamma att nivån på takbelopp bör göra att marknaden styrs till att 
intressera sig för utbyggnad på landsbygd i en samhällsekonomiskt motiverad 
omfattning med stöd i PTS gjorda prioriteringar.  
 
 

Regionförbundet i Kalmar län 
 

 

Med reservation om att formellt beslut om yttrandet kommer fattas av 
regionförbundets arbetsutskott den 17 april. 

 

 

 
Handläggare: Magnus Hammarstedt, e-post magnus.hammarstedt@rfkl.se, 
tfn.0480-448371 

 


