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Post- och Telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

Via email 3500MHzbandet@pts.se 

RE: ANDRA SAMRÅDET AV FÖRSLAG TILL BESLUT ATT 

BEGRÄNSA ANTALET TILLSTÅND I 3,5 GHZ- OCH 2,3 

GHZ-BANDEN OCH ALLMÄN INBJUDAN TILL ANSÖKAN 
(DNR 18-8496) 

Med referens till ovanstående samråd, noterar Celestine Hill 

Communication följande aspekter relaterade till vad som sägs i 

samrådet och vad som lyfts fram i kommentarer till tidigare 

konsultation: 

Celestine Hill Communication innehar idag tillstånd i de spektrumband 

som omfattas av kommande auktion. Dessa tillstånd innehar bolaget till 

2022-12-31, och disponerar dessa spektrum på en prioriterad basis 

fram till tillstånden upphör att gälla. Vissa formuleringar som tidigare 

använts av PTS i konsultationerna har skapat en osäkerhet för oss kring 

respekten för de tillstånd som tidigare tilldelats, en osäkerhet som 

säkert även framtida spektruminnehavare är måna om att reda ut. 

PTS bemötande av 2020-02-07 lyfter i avsnitt 3.3 fram att ”De villkor 

som förenas med de nya tillstånden för 3,5 GHz-bandet sätts för att 

skydda befintliga tillstånd under återstående tillståndstid.” Vidare 

betonar man i avsnitt 3.5 att ”PTS ser däremot inte att myndigheten har 

något stöd för att inskränka befintliga tillståndshavares rättigheter att 

använda bandet, så länge gällande tillstånd finns, såsom att ”frysa” 

användningen till en viss tidpunkt.” Dessa formuleringar tar vi till intäkt 

för att PTS kommer att respektera och bistå oss i att säkra de 

rättigheter som befintliga tillståndsinnehavare har. 

Även tillståndsvillkoren för de nya tillstånden som skall auktioneras ut 

återspeglar denna utgångspunkt. I Bilaga A till den ”Allmänna inbjudan” 

betonar man i avsnittet ”Villkor för att skydda användning av befintliga 
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tillstånd” att ”Tillståndshavaren får inte orsaka skadlig störning på 

radioanvändning enligt befintliga tillstånd (bilaga C) under dessa 

tillstånds giltighetstid, längst t.o.m. den 31 mars 2023”. Vidare slår man 

fast att ” Om det uppstår skadlig störning på användningen av befintliga 

tillstånd måste innehavaren av (nu tilldelade) tillstånd vidta en åtgärd så 

att störningen upphör.  

Dessa klargöranden både vad avser tidigare konsultation och de nu 

föreslagna villkoren för de nya tillstånden ser vi som en tydlig markering 

av de rättigheter som tillkommer de som i dag innehar spektrum som 

sammanfaller med de tillstånd som så småningom kommer att 

auktioneras ut. 

 

Med vänlig hälsning, 

Viesturs Vucins 

Styrelseordförande 

Celestine Hill Communications AB 
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