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Andra samrådet av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd 
i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan om ansökan 
(dnr 18-8496) 
 

Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över andra samrådet av förslag till 

beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän 
inbjudan om ansökan enligt följande. 

 

Inledning och sammanfattning 

 

Telenor har stor förståelse för vikten av att pröva om radioanvändningen 

kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Det är dock i detta 
sammanhang extremt viktigt att prövningen utformas på ett sätt som skapar 

både förutsägbarhet och rättssäkerhet för de som ansöker om att delta i 
auktionen. Som samrådsprocessen och SÄPOs styrande principer för utvärdering 
är utformade i PTS förslag anser inte Telenor att kraven på förutsägbarhet och 

rättssäkerhet är uppfyllda. 

 

Telenor föreslår därför att: 

• SÄPOs styrande principer förtydligas med konkretiseringar och exempel. 

• PTS inför möjlighet till två (2) återkopplingar i del 1 av 
prövningsprocessen och förlänger tiden för del 1 av prövningen med 1,5 

månad vilket innebär att datum för start av auktionen skjuts 
motsvarande 1,5 månad till 1 december 2020. 

 

Telenor samtycker till PTS förslag att 3,5 GHz auktionen genomförs med 

särskilda regler för att möjliggöra ett utfall där fyra budgivare vinner 80 MHz 
vardera. För att inte oskäligt gynna den/de som deltar i en helbandsauktion om 

ett enda block om 80 MHz i 2,3 GHz-bandet föreslår Telenor följande: 

 

• PTS bör justera nivån på minimibud i 2,3 GHz auktionen (i det fall den 
genomförs som en helbandsauktion) så att det motsvarar priset (per MHz) 

i sista klockrundan, alternativt (om det finns) högsta säkerställda 
utträdesbud i 3,5 GHz auktionen. 
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Synpunkter på PTS utkast till allmän inbjudan med dess bilagor utvecklas nedan.  

 

Prövning av ansökan och tidplan för auktion 

Telenor har stor förståelse för vikten av att pröva om radioanvändningen 

kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Det är dock i detta 
sammanhang extremt viktigt att prövningen utformas på ett sätt som skapar 

både förutsägbarhet och rättssäkerhet för de som ansöker om att delta i 
auktionen. Som samrådsprocessen och SÄPOs styrande principer för utvärdering 
är utformade i PTS förslag anser inte Telenor att kraven på förutsägbarhet och 

rättssäkerhet är uppfyllda.  

 

För att skapa förutsägbarhet måste SÄPOs styrande principer1 förtydligas. Ord 
som t ex Förhindra, Fungera, Vitala och Erforderliga kan tolkas brett och måste 

därför förtydligas med konkretiseringar och exempel. Ordet Förhindra kan t ex 
tolkas som att det är tillräckligt med proaktiva åtgärder för att förhindra något 

men kan också tolkas som att det krävs mer kraftfulla åtgärder för att något 
aldrig ska kunna inträffa. Skillnaden i kostnader för att uppfylla dessa olika 
tolkningar kan vara extremt stor.  

 

För att skapa en rättssäker process måste PTS dels förlänga del 1 av prövningen 
då SÄPO har att hantera ett flertal omfattande ansökningar samtidigt på kort tid 
och dels införa möjlighet till mer än en (1) återkoppling med 

SÄPO/Försvarsmakten/PTS under del 1 av prövningen om behov finns. 

 

Även om det är viktigt att frekvenserna tillgängliggörs för utbyggnaden av 5G i 
Sverige, bedömer Telenor att värdet av en ökad förutsägbarhet och 

rättssäkerhet i processen överstiger nackdelarna. En bristande förutsägbarhet 
och rättssäkerhet minskar möjligheterna för en snabb och väl genomförd 
utbyggnad när väl auktionen är genomförd, och kan snabbt få starkt negativ 

effekt på konkurrenssituationen på marknaden.    

 

Telenor föreslår därför att PTS dels inför möjlighet till två (2) återkopplingar i del 
1 av prövningsprocessen och dels förlänger tiden för del 1 av prövningen med 

1,5 månad vilket innebär att datum för start av auktionen skjuts motsvarande 
1,5 månad till 1 december 2020.  

 

 

Information till budgivarna 

Från ett beslutsfattande perspektiv under auktionen är prisutveckling och antal 
budrundor per dag viktig information. Ofullständig information om prisutveckling 
skapar onödig osäkerhet. PTS bör därför meddela prisökningar och en 

budgivningsplan i förväg senast en dag före nästa auktionsdag. I tidigare 
auktioner som t ex 700 MHz auktionen meddelade PTS en plan för antal 

budrundor per dag i samband med att information skickades ut till godkända 

 
1 SÄPO bilaga 1 – Styrande principer för hur leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma 

sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet. 
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sökande i god tid innan auktionen och meddelade också eventuella ändringar i 
prisinkrement före start av varje auktionsdag. 

 

Telenor samtycker till PTS förslag att informera om antalet sökande som är 
godkända för att delta i auktionerna och därmed antalet budgivare i båda 
klockauktionerna i god tid innan auktionsförfarandet inleds. Eftersom antalet 

budgivare som bjuder på klockpris är en integrerad del av auktionsreglerna, 
föreslår Telenor att antalet budgivare som bjuder på klockpris även ska 

meddelas alla budgivare efter varje budrunda (inte bara när en enda budgivare 
återstår). 

 

 

Tillståndens geografiska omfattning 

Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela med nationella tillstånd. 

 

 

Tillståndens storlek (blockindelning) 

Telenor samtycker till PTS förslag till blockindelning. 

 

 

Tillståndstid 

Telenor samtycker till PTS förslag på tillståndstid. 

 

 

Krav på täckning och utbyggnad 

Telenor samtycker till PTS förslag att tilldela utan krav på utbyggnad och 

täckning. 

 

 

Minimibud och bankgaranti 

Telenor samtycker till PTS förslag på minimibud för 3,5 GHz auktionen, 2,3 GHz 
auktionen om den genomförs som en klockauktion samt belopp för bankgaranti.  

 

Telenor samtycker inte till PTS förslag till minimibud då 2,3 GHz auktionen 

genomförs som en helbandsauktion om ett enda block om 80 MHz. PTS har 
föreslagit att minimibudet skall vara det samma som för 80 MHz i 3,5 GHz 

auktionens klockauktion. För att inte oskäligt gynna den/de som deltar i en 
helbandsauktion i 2,3 GHz-bandet bör PTS justera nivån på minimibud i 2,3 GHz 
auktionen (i det fall den genomförs som en helbandsauktion) så att det 

motsvarar priset (per MHz) i sista klockrundan, alternativt (om det finns) högsta 
säkerställda utträdesbud i 3,5 GHz auktionen.  

 

 

Närståenderegel 

Telenor samtycker till PTS förslag. 
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Konsekvenser av befintliga tillstånd i 3,5 GHz-bandet 

Telenor samtycker till PTS förslag att möjliggöra tilldelning av tillstånd för 
sekundär användning i de fall och områden där befintliga tillståndshavare inte 

har användning eller inte kan göra troligt att sådan kommer ske. 

 

 

Om lokala tillstånd i 3,7 - 3,8 GHz-bandet 

Telenor samtycker till PTS förslag på synkronisering. 

 

 

Delad användning 

Telenor är generellt positiva till en ökad delning av spektrum och ser delning 

som ett komplement till exklusivt spektrum med potential att t ex tillhandahålla 
kapacitet i överbelastade områden. Metoder för delning av spektrum är dock i 

ett tidigt utvecklingsskede och det är därför idag svårt att förutse hur användbar 
delning av spektrum kommer att bli i praktiken. Telenor anser att delning av 
spektrum med andra tillämpningar eller användare lämpligast sker i 

frekvensband där spektrum tilldelats genom andra processer än auktioner och 
där det har fastslagits regler för delning av spektrum mellan gamla och nya 

användare. 

 

 

Koordineringsavtal med andra länder 

PTS anger i kapitel 2.8 i Allmän inbjudan att det idag inte finns något 
koordineringsavtal med Ryssland där FSS12 (nedlänk) används i 3,5 GHz-bandet 

och att det i frekvensbandet 3600–3800 MHz är primärallokering för FSS 
(nedlänk) och sekundärallokering för mobila tjänster i Internationella 

teleunionens radioreglemente.  

 

Kan denna sekundärallokering för mobila tjänster i frekvensbandet 3600-3800 
MHz innebära framtida restriktioner för kommande tillståndshavare? Telenor 

föreslår att PTS förtydligar resultat av sin analys kring detta innan auktionen för 
att öka förutsägbarhet kring eventuella begränsningar i användning. 

 

 

Tekniska villkor 

PTS anger i Bilaga A – Tillståndsvillkor för 3400-3720 MHz, punkt 9 och Bilaga B 

– Tillståndsvillkor för 2300-2380 MHz, punkt 9 att ”För osynkroniserade och 
halvsynkroniserade basstationer ska begränsat basvärde uppfyllas: …”. PTS 
behöver förklara vad som avses med halvsynkroniserade basstationer.  

 

PTS anger också i Bilaga A – Tillståndsvillkor för 3400-3720 MHz, punkt 14 att ” 
Längs gränslinjen samt på konturen av halvön ska gränsvärdet för spektrala 
effekttätheten vara uppfyllt på en höjd av 2 m över marken.”. PTS behöver 

förtydliga om gränsvärdet skall vara uppfyllt inom hela området som definieras 
av gränslinjen och konturen av halvön eller bara på själva gränslinjen och 

konturen av halvön. I det fall PTS avser på själva gränslinjen och konturen av 
halvön behöver PTS också förtydliga vad som gäller innanför själva gränslinjen 
och konturen av halvön. Enligt Telenor finns det en risk att det av PTS 
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definierade gränsvärdet överskrids på höga punkter även om det underskrids på 
konturen av halvön och längs gränslinjen. Det finns t ex en 33 meter hög höjd 

500 meter väster om Onsala observatorium. 

 

PTS anger i Bilaga B – Tillståndsvillkor för 2300-2380 MHz, punkt 15 att 
”Tillståndshavaren ska före utbyggnad i området informera PTS om hur denne 

planerar att uppfylla dessa villkor.”. Det är inte tydligt vad PTS avser med 
området som skall föranleda att tillståndshavaren kontaktar PTS.   

 

PTS anger också i Bilaga B – Tillståndsvillkor för 2300-2380 MHz, punkt 16 att 

”Tillståndshavaren ska före utbyggnad i området informera PTS om hur denne 
planerar att uppfylla dessa villkor.”. Det är inte tydligt vad PTS avser med 

området som skall föranleda att tillståndshavaren kontaktar PTS. Telenor ser t 
ex en risk att terminaler inom 5 km från Onsala observatorium kan detektera 
och kommunicera med en signal från relativt avlägsna basstationer om 

utbredningen sker över vatten.  

 

 

 

 

 

 

 Som ovan 

 
 
 

Stefan Wahlstedt 
Telenor Sverige AB 


