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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 till 
ansökan  
 
Telia Sverige AB (Telia) lämnar följande synpunkter på samrådet. 
 
Sammanfattning  
 
Telia anser att 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden kommer att bli mycket viktiga 
komponenter i implementeringen av 5G. Möjligheten att tillföra marknaden ny 
kapacitet för introduktionen av 5G kommer att vara avgörande inte bara för svensk 
telekomsektor, utan även för svensk industri och för samhällsutvecklingen i stort. Den 
framtida användningen av 5G-tekniken medför ett stort behov av ny kapacitet i form av 
nya frekvenser för att Sverige ska kunna dra verklig nytta av de tjänster och den 
konkurrensfördel som finns inneboende i 5G-tekniken.  
 
Telias synpunkter på förslaget kan sammanfattas i följande punkter. 

• Telia är mycket positivt till den föreslagna tidplanen, vilken är balanserad 
utifrån både ett kommersiellt perspektiv och ett säkerhetsperspektiv.  

• Avvägningen i bilaga F mellan en initial bild av säkerhetssituationen hos den 
sökande och fokus på en kontinuerlig uppföljning med tillståndshavare är bra. 

• Det föreslagna upplägget med en helbandsauktion i 2,3 GHZ-bandet strider 
mot lag eftersom de är diskriminerande och skapar en snedvridning av 
konkurrensen. Upplägget kan därför inte genomföras. 

• För att säkerställa icke-diskriminerande villkor bör de tillstånd som förvärvas i 
de båda auktionerna inte få överlåtas under viss tid. 

 
Telia utvecklar sina synpunkter i det följande. 
 
Allmän inbjudan till ansökan 
 
Helbandsauktion av ett block om 80 MHz i 2,3 GHz-bandet 
 
Nyttjanderätter till radiospektrum ska tilldelas inom ramen för urvalsförfaranden enligt 
objektiva transparenta, proportionella och icke-diskriminerande kriterier och som 
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främjar konkurrens och samtidigt undviker snedvridning av konkurrensen. Telia anser 
att det nya upplägget för 2,3 GHz-delen av auktionen strider mot lag. 
 
Reglerna löser inte problemet med undanträngning i 3,5 GHz-bandet och de ger 
samtidigt ytterligare incitament för två ägare till ett gemensamt nätbolag att delta var 
för sig. Informationsövertaget blir än mer signifikant när budgivningen i 3,5 GHz-
bandet kan komma att påverka förutsättningarna för auktionen i 2,3 GHz-bandet. I det 
fall det är fyra budgivare gör det stor skillnad om man kan veta om dessa är 
oberoende eller inte. 
 
PTS har i föregående remissrunda fått synpunkter på att den konstruktion som PTS 
föreslagit kan ge incitament för ägare till ett gemensamt nätbolag att delta var för sig i 
auktionsförfarandet. Det är ett faktum att två sådana ägare har full kännedom om det 
gemensamma bolaget deltar i auktionen eller inte eftersom ett sådant beslut rimligen 
tas av ägarna gemensamt. Något annat skäl till detta än att ägarna avser att delta var 
för sig är svårt att se. Ägarna kan då båda dra fördel av de regler som införts i 
konkurrensfrämjande syfte även om avsikten är att spektrumresurserna ska användas 
i det gemensamma nätbolaget. Ägarna har också ett informationsförsprång eftersom 
de, till skillnad från övriga budgivare, vet vilket beslut man tagit om det gemensamma 
bolagets deltagande. 
 
Att, som nu är föreslaget, meddela antalet godkända budgivare är i sig en liten 
förbättring. Det är dock fortfarande otillräckligt för att jämna ut informationsläget och de 
nya föreslagna reglerna för 2,3 GHz-auktionen gör information om budgivarnas 
identitet än mer värdefull (om antalet är fyra eller fler). Möjligheten för en budgivare att 
köpa hela 2,3 GHz-bandet utan konkurrens från köparna i 3,5 GHz-bandet ger 
ytterligare scenarier där ägarna till ett gemensamt nätbolag ges incitament för att delta 
som två budgivare. 
 
Kvalifikationsreglerna för det nya upplägget för 2,3 GHz-bandet är även på annat sätt 
problematiskt. Villkor (iii) anger att budgivaren inte ”lyckats” vinna spektrum vilket får 
förstås som att budgivaren faktiskt har försökt vinna något där. Detta stämmer inte 
med villkor (ii) att budgivaren ska ha lagt ett klockbud på minst 80 MHz. Klockbud är 
endast bindande för den budrunda där budet läggs och kommer inte att beaktas i 
någon följande budrunda. För en budgivare med tillräckliga finansiella resurser för att 
ta risken att få igenom ett första klockbud kan ett sådant läggas utan avsikt att köpa 
något i bandet. Om möjligheten till helbandsbud i 2,3 GHz-bandet ska uppfattas som 
en kompensation till den som önskade få tilldelning i 3,5 GHz-bandet, men inte fick 
något, måste villkor (ii) ändras till ett potentiellt säkerställt bud. Det omfattar per 
definition 80 MHz och ger budgivaren möjlighet att ”lyckas” i alla följande budrundor. 
 
Upplägget är även diskriminerande mot en eventuell, faktiskt oberoende budgivare 
som endast har intresse av hela eller delar av 2,3 GHz-bandet. För att kvalificera sig 
tvingas en sådan budgivare att lämna bud i 3,5 GHz-auktionen utan önskan eller 
avsikt att köpa. Och detta på en avsevärt högre nivå än lägsta budet för hela 2,3 GHz-
bandet. 
 
Mot denna bakgrund kan det föreslagna upplägget inte genomföras. 
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Nätsamarbeten 
 
Det är angeläget att PTS på eget initiativ bedömer om ett nätsamarbete är sådant att 
överlåtelse eller upplåtelse krävs. En uttalad uppfattning om befintliga 
samarbetsupplägg skulle vara till god ledning för inblandade parter. 
 
PTS har i regelverket tagit höjd för att minst tre tillstånd om minst 80 MHz ska kunna 
utges i 3,5 GHz-bandet (och eventuellt helbandstillstånd i 2,3 GHz-bandet enligt 
föreslagen procedur). Antalet tillstånd är baserat på en bedömning av vad som krävs 
för att upprätthålla konkurrensen och därför bör dessa inte kunna ackumuleras hos 
samma bolag. Det är inte heller rimligt att tillstånd som tilldelats i begränsad eller ingen 
konkurrens ska kunna säljas vidare direkt till någon som inte hade rätt att bjuda. 
 
För att villkoren för auktionerna ska vara förenliga med regelverket föreslår Telia att 
det införs ett villkor som uttryckligen förhindrar en överlåtelse under viss tid, 
exempelvis fem år. 
 
Bilaga A – Tillståndsvillkor för 3400-3720 MHz 
Bilaga B -Tillståndsvillkor för 2300-2380 MHz 
 
I p 20c bilaga A respektive p.18d bilaga B föreslår PTS följande: 
 
För att fastställa och upprätthålla referenstidpunkten krävs en med övriga 
tillståndshavare gemensam tidsreferens. Den gemensamma tidsreferensen ska 
över hela landet kontinuerligt förhålla sig till UTC(SP) med en avvikelse på 
maximalt ±1,5 mikrosekunder. 
 

Telia föreslår att detta ändras i båda bilagorna till: 
 
För att fastställa och upprätthålla referenstidpunkten krävs en med övriga 
tillståndshavare gemensam tidsreferens. Den gemensamma tidsreferensen ska 
över hela landet kontinuerligt förhålla sig till GPS-tid med en avvikelse på 
maximalt ±1,5 mikrosekunder. 

 
UTC-tidsskalan har inte fullt stöd hos infrastrukturleverantörerna och GPS-tid är den 
valda lösningen av Ficora i Finland, vilket är bra avseende störningar i gränsområden. 
 
Bilaga F - Frågor för bedömning om radioanvändningen enligt tillståndsansökan kan 
antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet 
 
På en övergripande nivå är Telias uppfattning att avvägningen i bilaga F mellan en 
initial bild av säkerhetssituationen hos den sökande och fokus på en kontinuerlig 
uppföljning med tillståndshavare är väl balanserad. Det kan inte nog poängteras att 
situationen för en sökande 2020 endast är en ögonblicksbild och att arbetet med 
säkerhet måste ske kontinuerligt under den period på ca 25 år som spektrumet 
används av tillståndsinnehavaren. Under en så lång tidperiod kommer både 
nätarkitekturen och omvärldssituationen att kunna förändras drastiskt, vilket också bör 
återspeglas i arbetssättet med säkerhet inom ramen för tillståndet. En regelbunden 
dialog mellan PTS och tillståndsinnehavaren under tillståndstiden är ett av de verktyg 
som kommer att kunna ha störst effekt på frågan.  
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Då information om operatörernas nätinfrastruktur och operativa rutiner i sig innebär att 
man exponerar och ökar den möjliga attackytan mot näten är det angeläget med en 
rutin avseende hur PTS säkerställer informationssäkerheten kopplat till att dessa 
uppgifter ska ges över till myndigheten av de sökande. Exempelvis kan svaren på 
fråga 5b och 5d, om det blir för detaljerade, vara mycket känsliga och utgöra ett hot 
mot Sveriges säkerhet om det finns samlat på en plats för samtliga svenska 
operatörers nät.  
 
Telia har utöver dessa generella kommentarer följande synpunkter på utformningen av 
fråga 3. 
 
Sökanden ska redogöra för vilka ägare som bedöms ha ett väsentligt inflytande över 
verksamheten och om sökanden förutser ägarförändringar ska detta framgå av 
redogörelsen. 
 
Vad som avses med väsentligt inflytande förklaras inte. Inte heller är tydligt vad som 
avses med ”verksamheten”. Såsom frågan är utformad synes vidare endast det  
direkta ägandet av det sökande bolaget efterfrågas. Inflytandet och kontrollen av ett 
bolag är emellertid sällan begränsat till de direkta ägarna. Telia förordar därför att även 
den verkliga huvudmannen till bolaget efterfrågas här. Detta begrepp används i 
regleringen om penningtvätt. Med en verklig huvudman avses där en fysisk person 
som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en 
juridisk person. Se närmare lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 
 
 


