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Konsultation 700 MHz tilldelningsprojekt 

För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet har 

myndigheten efterfrågat synpunkter från marknadsaktörerna på ett antal frågor. 

TeliaSonera önskar framföra följande synpunkter i anslutning till PTS frågor.  

 

 

Geografisk avgränsning (nationella eller regionala tillstånd), tillståndens storlek i 

frekvens (blockindelning) och tillståndstid 

 

TeliaSonera förordar starkt att tillstånden görs nationella. 

 

Auktionsobjekten bör baseras på block om 2x5 MHz (parat) respektive 5 MHz (SDL). 

Huruvida ett eller flera auktionsobjekt ska bestå av mer än ett sådant block kan avgöras 

senare, när det finns en tydligare bild av övriga förutsättningar. 

 

Tillståndstiden bör vara ungefär lika lång som i 800 MHz-bandet, cirka 25 år. 

 
 

Utformning av täckningskrav med utgångspunkt i PTS slutsatser i Rapport av uppdrag 

att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 MHz) - PTS-ER-

2015:15 

 

TeliaSonera anser att täckningskrav inte är ett effektivt sätt att komma tillrätta med de 

brister i täckningen PTS identifierat och avstyrker därför att sådana införs i 700 MHz- 

bandet. 

 

PTS konstaterar att Sverige har mycket god tillgång till mobila kommunikationsnät1
. Det 

finns en hög befolkningstäckning såväl som yttäckning i landet. Dock förekommer det, 

förutom större täckningsluckor där människor mycket sällan befinner sig, mindre 

täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning. PTS initiala förslag bygger på 

att, via täckningskrav, täppa till mindre täckningsluckor i områden där konsumenter 

befinner sig. Vidare konstaterar dock PTS att upphandling på många sätt är ett 

effektivare och mer precist instrument än täckningskrav men att täckningskrav är det 

verktyg som PTS har att tillgå.  

                                                
1
 https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/rapport-framtida-anvandning-700-MHz-

bandet-pts-er-2015_15.pdf  



 

 

 

Sidnr 

2 (3) 

Datum 

2015-08-20 

Referens 

Hk JR 9-2/2015  

 

 

 

TeliaSonera delar PTS bild om täckningssituationen i Sverige men bedömer inte att 

täckningskrav är ett lämpligt verktyg för att täppa till mindre täckningsluckor i områden 

där det finns mobiltäckning. Däremot anser TeliaSonera att det finns flera åtgärder 

utöver upphandling som PTS redan initierat som skulle kunna få en positiv effekt och 

minska antalet täckningsluckor.  

 

En viktig anledning till att det finns täckningsluckor i områden som i övrigt har 
mobiltäckning är att det av olika anledningar är svårt och dyrt att etablera en mobilsite 

på den aktuella platsen. Detta kan bero på flera olika faktorer. 

 

En viktig faktor är de villkor som markägaren ställer för etablering av en mobilsite. Detta 

gäller framförallt avgiften till markägaren och möjligheten till indirekt besittningsskydd. 

Om det inte finns möjlighet att kunna etablera en mobilsite till förutsägbara och rimliga 

villkor försvåras en etablering väsentligt. Även om villkoren i vissa fall skulle kunna 

accepteras för det enskilda fallet finns det en betydande risk för en spridning av de 

orimliga avtalsvillkoren generellt på marknaden. TeliaSonera har i nuläget ett flertal 

mobilsiter som inte har byggts just av denna anledning. Ett täckningskrav riktat mot att 
täppa till specifika täckningsluckor kommer ytterligare att förstärka markägarens position 

vid en förhandling om villkor och riskerar därför generellt att försämra villkoren på 

marknaden.  

 

En annan viktig faktor som hindrar etablering av mobilsiter är tiden och kostnaden för 

framdragning av el. Kostnaden för en enda mobilsite kan i vissa fall uppgå till flera 

miljoner kronor och direkt hindra en etablering. Även i detta fall kommer ett 

täckningskrav snarast minska elleverantörernas vilja att hitta en effektiv lösning eftersom 

de vet att mobiloperatören måste bygga ut.  

 
Sammanfattningsvis är det TeliaSoneras bedömning att ett täckningskrav med syfte att 

täppa till mindre täckningsluckor kommer att resultera i en dyr och ineffektiv utbyggnad 

där flera av de grundläggande problemen riskerar att förvärras. TeliaSonera föreslår 

därför istället att PTS arbetar med att lösa de grundläggande problem vilket man även 

redan påbörjat. 

 

• På bredbandsforums senaste styrgruppsmöte fattades beslut om att PTS ska initiera 

en dialog kring problematiken med mobilmasters elförsörjning. Beslutet bygger på 

ett förslag till arbetsgrupp inom bredbandsforum där man bland annat konstaterat 
delvis motstridiga intressen mellan elleverantörer och mobiloperatörer. Denna sorts 

dialog inklusive efterföljande åtgärder kan förhoppningsvis bidra till förbättrade 

förutsättningar för nyetbalering av mobilsiter inte bara avseende elförsörjning utan 

även gällande markägares villkor.  

 

• Regeringen gav i juli 2014 PTS i uppdrag att utreda förutsättningarna för så kallade 

samhällsmaster. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015. TeliaSonera 

bedömer att samhällsmaster, i likhet med byalag för fiber, skulle kunna vara ett 
effektivt sätt att via samarbete och lokalt engagemang, i kombination med 

finansiering kunna etablera mobilmaster dit inte marknaden nått idag.  
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Genom att lösa de grundläggande problem för etablering av mobilsiter går det 

förhoppningsvis att få till en effektiv utbyggnad av många av de täckningsluckor som 

finns idag. Utöver detta instämmer TeliaSonera i PTS slutsats att upphandling är ett 

betydligt mer precist instrument än täckningskrav ifall ovan nämnda åtgärder inte visar 

sig tillräckliga för att uppnå en samhällsekonomiskt önskad täckning. 

 

 

Auktionsformat 

 

TeliaSonera anser att auktionsformatet skall vara i flera rundor och utformat för att ge 

budgivarna möjlighet att anpassa sig efter andra parters bud (”price discovery”). 

 

Eventuella skillnader mellan blocken som inte är direkt beroende av position i bandet bör 

inte knytas till en sådan på det sätt som skedde med täckningsblocket i 800 MHz- 

auktionen. 

 

Sammanhängande spektrum i respektive del av bandet (parat/SDL) skall garanteras t.ex. 

genom en separat placeringsdel i processen. En utgångspunkt kan vara SMRA med 
placeringsmässigt generiska block. 

 

 

Tekniska villkor  

 

TeliaSonera anser att de tekniska villkoren skall utformas i enlighet med den europeiska 

harmoniseringen. 

 

 

Konkurrensfrämjande åtgärder såsom ett ev. införande av spektrumtak 

 

TeliaSonera anser att spektrumtak bara skall användas om det är särskilt motiverat. 

Större kanalbandbredder ger en effektivare användning och möjlighet att erbjuda högre 

hastigheter i avsevärt större delar av landet till en rimlig kostnad. Auktionsreglerna bör 

inte förhindra tillstånd som medger att en kanal på 2x20 MHz används. 

 

Eventuella överväganden kring ett spektrumtak bör under alla omständigheter ha ett 

bredare och mer långsiktigt perspektiv än bara det nu aktuella bandet. De potentiella 

budgivarna har exempelvis olika förutsättningar beträffande befintlig spektrumtillgång i 

jämförbara band och förväntade kapacitetsbehov. 
 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Hemrin 

 


