
 

 

Konsultation tilldelningsprojekt 2,3 och 3,5 GHz-banden 

För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-

banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. 

Konsultationssvar publiceras på PTS webbplats. Exempel på frågor som PTS 

i detta skede utreder är: 

 

För frekvensbanden 2,3 och 3,4–3,7 GHz: 

 Om PTS ska/bör införa ett utbyggnads- och täckningskrav och hur ett 
sådant i så fall bör vara utformat 

 Blockstorlek, auktionsformat och tillståndstid 
 Konkurrensfrämjande åtgärder såsom ett ev. införande av spektrumtak 

eller utestängning 
 Tekniska villkor inkluderande 

- Villkor för att skydda andra användare banden 

- Villkor för synkronisering 
- Villkor för att möjliggöra delning 

För frekvensbanden 3,7–3,8 GHz (Lokala blocktillstånd): 

 

 Lämplig tilldelningsmetod för lokala blocktillstånd. Se särskilt dokument med 

underlag om lokala blocktillstånd.    

Särskilda frågor på dokument om lokala blocktillstånd 

1) Vilken av de förslagna lösningarna ser ni bäst tillfredsställer de behov 
som finns på marknaden?  

2) Vilka för- respektive nackdelar ser ni med de olika alternativen? 

3) Ser ni att fastighetsbaserade tillstånd kan användas för att möta behov 
av 5G-konnektivitet för FWA och lokala yttäckande nät? Anser ni i så fall 
att det behövs ytterligare regler för att möjliggöra detta? 

4) Vad gäller alternativ 2 option 1, ser ni att det finns möjlighet för rimligt 
störningsfri delning av frekvensutrymme i 3,7–3,8 GHz-bandet mellan 

lokala fastighetsbaserade nät och lokala yttäckande nät? 
5) Om bandet delas enligt alternativ 2 option 1, är det tillräckligt med 40-

50 MHz per användning/tillståndstyp? 

6) Har ni andra förslag på hur behoven för olika användningar skulle 
kunna tillgodoses? 

Inom ramen för konsultationen önskar PTS svar på följande frågor: 

 Har ni någon information eller synpunkt som ni vill att PTS beaktar då 
myndigheten fortsatt utreder och fattar beslut i ovanstående frågor? 

 Har ni någon övrig information eller synpunkt som ni vill att PTS beaktar 
inför tilldelningen? 

 Se också särskilda frågor angående tilldelning av lokala blocktillstånd ovan. 

PTS tar gärna emot skriftliga svar till 3500MHzbandet@pts.se. Sista svarsdag är 

16 oktober 2018. 
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Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats. Det går att följa 
PTS arbete med 2,3 och 3,5 GHz-banden på www.pts.se/3500MHz. 

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Anna-Maria Lann 08-678 57 69. 

http://www.pts.se/3500MHz
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