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Sammanfattning 

Tillstånden i 2,6 GHz-bandet går ut den 31 december 2023. Därför har PTS 
inlett arbete med att ta fram inriktning för 2,6 GHz-bandet. I samband med 
arbetet har PTS haft möten med nuvarande tillståndshavare och andra aktörer 
på marknaden.  

PTS överväger samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden genom 
att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs eller att tilldelningen av 2,1 GHz-
bandet tidigareläggs. Samtliga blocktillstånd i 2,6 GHz-bandet kan förlängas, 
efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har antagits och trätt i 
kraft, fram till och med 31 december 2025. Detta skapar möjlighet till 
samordnad tilldelning med 2,1 GHz-bandet. 

PTS analyser visar att samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 
kan ge en effektivare frekvensanvändning, vilket är något PTS eftersträvar. En 
effektivare frekvensanvändning kan leda till lägre kostnader för operatörer och 
därmed en högre utbyggnadstakt. Samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och  
2,6 GHz-banden kan ge operatörerna, befintliga så väl som nya, möjlighet att 
göra ett samlat val mellan vilket eller vilka frekvensband de ska prioritera.  

Övervägande av samordnad tilldelning genom förlängning av tillstånd i  
2,6 GHz-bandet bygger på förutsättningen att en ny lag om elektronisk 
kommunikation utformas enligt det förslag som lämnats i promemorian 
”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation”. Enligt lagförslaget ska giltighetstiden för tillstånd att använda 
ett visst frekvensutrymme få förlängas med kortare tid för att tillståndet ska 
kunna löpa ut samtidigt som tillstånd i ett annat frekvensutrymme. För det fall 
den slutligt antagna lagstiftningen skulle få en annan utformning kan PTS 
komma att göra andra bedömningar än vad som framkommer i detta 
dokument. 
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Dagens användning  

Dagens operatörer ser 2,6 GHz-bandet som ett viktigt kapacitetsband, idag och 
även för framtiden. De menar att det är av yttersta vikt att veta vilka 
förutsättningar som gäller vid en tilldelning i god tid innan den sker. Vidare 
utrycker operatörerna att frågan om substituerbarhet mellan olika frekvensband 
bör lyftas fram i det sammanhanget. 

Spektruminnehav, tekniker och tjänster 

Dagens tillstånd i 2,6 GHz-bandet går ut den 31 december 2023. 

Tillståndshavare i bandet är idag Net4Mobility (2x2x20 MHz FDD), Hi3G 
(2x10 MHz FDD + 50 MHz TDD) och Telia (2x20 MHz FDD). Bandet 
används företrädesvis för LTE.  

Figur 1. Dagens frekvensinnehav i 2,6 GHz-bandet 

 

Samtal med marknaden 

Inom ramen för arbetet med inriktningen för 2,6 GHz-bandet har PTS 
genomfört enskilda möten med dagens tillståndshavare i bandet. En öppen 
inbjudan till informationsinhämtning publicerades också på PTS-hemsida. 
Efteråt togs skriftliga svar från Combitech AB, Onsala Rymdobservatorium och 
Teracom AB emot. Följande frågor behandlades: 

 Framtida behov av frekvenser i bandet 
o Frekvensmängd 
o Användningar/tjänster 

 Tilldelning 
o Tilldelningsform 
o När i tiden en tilldelning bör ske 

 Konkurrens på slutkundsmarknaden 
o 2,6 GHz-bandets roll för konkurrensen i slutkundsledet 

 Utbyggnadskrav 
o Inställning till utbyggnadskrav 

 
Idag ses 2,6 GHz-bandet som ett viktigt kapacitetband och även för framtiden, 
då en övergång från 4G till 5G ses som en självklar utveckling i bandet. Vidare 
menar dagens tillståndshavare att de efter en omtilldelning helst vill ha minst 
lika mycket frekvenser i 2,6 GHz-bandet som idag. 
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Operatörerna uttrycker att det är av yttersta vikt för dem att veta vilka 
förutsättningar som gäller vid en tilldelning i god tid innan den sker. I just det 
här fallet av omtilldelning av 2,6 GHz-bandet kan det vara svårt för en operatör 
att välja strategi inför tilldelningen utan att veta om vad som kommer kunna ske 
vid omtilldelning av 2,1 GHz-bandet, eftersom de två banden kan ses som 
substituerbara. Det ska noteras att tillstånden i 2,1 GHz-bandet går ut den  
31 december 2025. 

Under möten med dagens tillståndshavare i bandet framkom att frågan om 
substituerbarhet mellan olika frekvensband är något som bör lyftas fram vid nya 
tilldelningar för att det är en teknisk och ekonomisk fördel för enskilda 
operatörer att kunna operera i hela eller större delar av ett färre antal band (som 
är substituerbara), jämfört med att operera i små delar av flera band, vilket är 
fallet idag. 

Angående konkurrensanalysen på slutkundsmarknader i samband med 
utvärdering av om det finns behov av konkurrensfrämjande åtgärder, vid en ny 
tilldelning, menar vissa operatörer att det är viktigt att ta i beräkning den 
förväntade trafiksituationen i relation till mängden spektrum som är föremål för 
tilldelning, inte bara den aktuella mängden spektrum. Operatörerna uppger att 
det är mycket viktigt att kunna fortsätta erbjuda och utveckla kapacitet i sina nät 
där efterfrågan finns. Vilka frekvensband och vilken frekvensmängd en 
operatör har som mål att erhålla i en omtilldelning beror bl.a. på vilka andra 
frekvensband som redan ingår i operatörens sammanlagda spektrumportfölj. 
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Samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 
2,6 GHz-banden 
PTS överväger samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden genom 
att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs eller att tilldelningen av 2,1 GHz-
bandet tidigareläggs.  

Samtliga blocktillstånd i 2,6 GHz-bandet kan förlängas, fram till och med  
31 december 2025, efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har 
antagits och trätt i kraft. Detta skapar möjlighet till samordnad tilldelning med 
2,1 GHz-bandet. 

Samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden kan ge en effektivare 
frekvensanvändning, vilket är något PTS eftersträvar. En effektivare 
frekvensanvändning kan leda till lägre kostnader för operatörer och därmed en 
högre utbyggnadstakt. 

Samordnad tilldelning 

I samtalen med marknaden, som PTS haft inom ramen för arbetet med PTS 
inriktning för 2,6 GHz-bandet, har dagens tillståndshavare utryckt sin mening 
kring, bland annat: framtida behov av frekvenser i bandet, tilldelning, 
konkurrens på slutkundsmarknaden och utbyggnadskrav. 2,6 GHz-bandet är ett 
viktigt kapacitetband för operatörerna, idag och även i framtiden. Beträffande 
framtida tilldelningar av spektrum har tillståndshavarna uttryckt att det är av 
yttersta vikt att veta vilka förutsättningar som gäller vid en tilldelning i god tid 
innan den sker. De har också lyft fram substituerbarhet mellan olika 
frekvensband som en fråga av betydelse i sammanhanget. I just det här fallet, 
omtilldelning av 2,6 GHz-bandet, kan det vara svårt för en operatör att välja 
strategi inför tilldelningen utan att veta om vad som kommer kunna ske vid 
omtilldelning av 2,1 GHz-bandet. 

Nuvarande tillstånd i 2,1 GHz-bandet (1900-1980 MHz och 2110-2170 MHz) 
gäller till och med den 31 december 2025. De tre tillståndshavarna är Telenor 
Sverige AB, Hi3G Sverige AB och Svenska UMTS Licens AB och samtliga har 
2x19,8 MHz FDD- och 5 MHz TDD-spektrum var. Bandet betecknas i Sverige 
idag som ett 3G-band. 

2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden har likartade radioegenskaper. Deras våglängder 
spänner sig över ett förhållandevist snävt spann på 11,5-14,3 cm och det gör att 
banden kan nyttjas som likvärdiga alternativ i utformningen av mobilnät.  

Både 2,1 GHz- och 2,6 GHz-bandet hör till gruppen s.k. LTE-band, dvs. 
frekvensband för vilka LTE-standard finns utvecklad. Likaså finns utrustning 
för basstationer och mobiltelefoner tillgänglig på marknaden, för båda banden.  

Utifrån de beskrivna egenskaperna ser PTS att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 
kan anses vara substituerbara. Det är också viktigt att förstå hur operatörerna 
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använder banden idag och om banden är utbytbara för de enskilda 
operatörerna. 

Mobiloperatörerna har byggt ut i olika utsträckning och med olika tekniker i de 
aktuella banden. Som nämnts ovan, används 2,6 GHz-bandet för LTE medan 
2,1 GHz-bandet är förknippat med UMTS. Vissa mobiloperatörer har aviserat 
en nedsläckning av 3G-näten i 2,1 GHz-bandet fram till år 2025, då tillstånden i 
det bandet går ut. Parallellt med 2,6 GHz-bandet används också 1800 MHz-
bandet som ett kapacitetsband för LTE av vissa operatörer.  

Banden har olika betydelse för olika operatörer beroende på vilket 
spektruminnehav de har, vilken teknik som används och beroende på hur stor 
utbyggnad operatören har gjort med användning av de olika frekvensbanden.  

Genom samordnad tilldelning av 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden skulle 
operatörerna kunna värdera båda banden nära i tid och utfallet av samordnad 
tilldelning skulle kunna leda till en effektivare frekvensanvändning. 
Tillgängliggörs de båda frekvensbanden samordnat kan operatörerna bjuda på 
det band som är mest optimalt för den egna verksamheten. Alternativet skulle 
vara att operatörerna köper en bit av varje band för säkerhets skull om 
respektive band tilldelas i vanlig ordning, innan de nuvarande tillståndstiderna 
löper ut, alltså med två års mellanrum. 

Samordnad tilldelning skulle kunna åstadkommas genom att tillståndstiden i  
2,6 GHz-bandet förlängs två år till den 31 december 2025 så att de går ut 
samtidigt med tillstånden i 2,1 GHz-bandet. Samordnad tilldelning skulle också 
kunna åstadkommas genom att tilldelningen av 2,1 GHz-bandet tidigareläggs 
två år, men med en oförändrad tillståndstid. D.v.s. att tillstånden i bandet går ut 
31 december 2025 men att tilldelningen sker cirka fyra år tidigare.  

Effektiv frekvensanvändning 

Ett viktigt argument för samordnad tilldelning är effektiv frekvensanvändning. 
Samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden innebär att 
operatörerna, befintliga så väl som nya, får möjlighet att göra ett samlat val 
mellan vilket eller vilka frekvensband de ska prioritera. Denna möjlighet är 
intressant eftersom frekvensbanden kan anses vara substituerbara. Vidare skulle 
samordnad tilldelning kunna ge möjlighet till mer koncentrerade 
spektruminnehav, vilket skulle förbättra möjligheterna till en effektiv 
radioplanering och utformning av mobilnät, inte minst med tanke på 
introduktionen av 5G. Fragmentiseringen av frekvensbanden kan minska och 
istället skapas en möjlighet för operatörerna att förvärva mer koncentrerade 
spektruminnehav. Det skulle kunna ge goda förutsättningar för operatörerna att 
utnyttja antennsystem på sina master på ett mer kostnadseffektivt sätt, eftersom 
antennsystemen kan behöva stödja färre frekvensband, vilket i så fall även ger 
lägre kostnader för operatörerna. Sammantaget anser PTS att samordnad 
tilldelning skulle kunna ge möjligheter till en effektivare frekvensanvändning.  
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Att utforma urvalsförfarande 

Hittills har PTS i allmänhet tilldelat tillstånd genom urvalsförfarande för ett 
frekvensband i taget, vilket skett i samband med att tidigare tillstånd löpt ut 
eller att nytt spektrum frigjorts för mobil användning. Med den kommande 
tilldelningen av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden genomförs ett gemensamt 
urvalsförfarande för två frekvensband.  

För att bevara eller förbättra konkurrens eller täckning har PTS vid tidigare 
tilldelningar av blocktillstånd i olika frekvensband sett en fördel med att 
tillståndstiderna går ut med jämna mellanrum, i syfte att både PTS och 
marknadsaktörer kan anpassa sitt agerande. Tilldelade tillstånd har varit och är 
teknik- och tjänsteneutrala. Icke desto mindre har förstagångstilldelning av ett 
nytt frekvensband för mobil användning ofta kommit att förknippas med 
införande av en ny generations mobilteknik: exempelvis 3G i 2,1 GHz-bandet, 
4G i 2,6 GHz-bandet och 5G i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Med 
introduktion av 5G och eventuellt med 6G på sikt växer behovet av att 
möjliggöra tillgång till breda frekvensområden i medelhöga och höga 
frekvensband. Det är då en fördel för PTS och marknadsaktörerna att 
tillståndstiderna i jämförbara frekvensband ligger nära varandra eller att de 
jämnas ut, för att på så sätt kunna tilldela mer spektrum vid ett och samma 
tillfälle. 

För en eventuell flytt mellan olika frekvensband är det fördelaktigt om 
tillståndstiden i de två banden inleds vid samma tillfälle, vilket talar för en 
förlängning av tillståndstiden för tillstånden i 2,6 GHz-bandet snarare än en 
tidigareläggning av tilldelningen av 2,1 GHz-bandet. 

Tilldelningen av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden kommer att ske senare än vad 
som ursprungligen var planerat och är nu planerad att genomföras i november 
2020. Utfallet i dessa auktioner är ett viktigt ingångsvärde för såväl PTS 
konkurrensanalys som för operatörernas strategiska beslut inför tilldelning av 
2,6 GHz-bandet, likaså för 2,1 GHz-bandet. Med tanke på de senarelagda 
auktionerna av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden ger samordnad tilldelning 
genom förlängning av 2,6 GHz-tillstånden såväl deltagarna i dessa auktioner 
som PTS en möjlighet att förbereda sig inför en omtilldelning av  
2,6 GHz-bandet. För PTS del handlar det främst om att bättre kunna 
genomföra en väl underbyggd och aktuell konkurrensanalys inför 
omtilldelningen av 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden som tar hänsyn till utfallet av 
auktionerna i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden. Även detta skulle tala för en 
förlängning av tillståndstiden för tillstånden i 2,6 GHz-bandet snarare än en 
tidigareläggning av tilldelningen av 2,1 GHz-bandet för att möjliggöra 
samordnad tilldelning. 

Det kan också nämnas att tillstånden i 900 MHz-bandet går ut den 31 december 
2025, d.v.s. samtidigt som tillstånden i 2,1 GHz-bandet. Att förlänga 
tillståndstiden för tillstånden i 2,6 GHz-bandet med två år skulle innebära att 
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ytterligare ett frekvensband tillförs marknaden under samma tidsperiod som 
tillstånden i 900 MHz- och 2,1 GHz-banden bör omtilldelas. 

Samordnad tilldelning genom förlängning av tillståndstiden för tillstånden i  
2,6 GHz- gör att en eventuellt ny aktör skulle behöva vänta ytterligare två år på 
att kunna försöka komma in på marknaden. Möjligheten för en ny aktör att 
erhålla spektrum skulle dock förmodligen vara större vid samordnad tilldelning, 
eftersom den totala spektrummängden då skulle vara större. Att även 900 MHz-
bandet omtilldelas under samma tidsperiod innebär än större möjligheter för en 
ny aktör att komma in på marknaden genom att det ges möjlighet att erhålla 
frekvenser i såväl höga som låga band under samma tidsperiod. 

Hur kan samordnad tilldelning genom förlängning av tillståndstiden 
påverka marknaden? 

En förlängning av tillståndstiden för befintliga tillstånd skulle påverka dagens 
tillståndshavare på olika sätt. En förlängning av tillståndstiden för tillstånden i 
2,6 GHz-bandet skulle innebära att de befintliga spektruminnehaven blir 
oförändrade i bandet under förlängningstiden. Med tanke på att 2,6 GHz-
bandet används för att tillhandahålla kapacitet i mobilnäten skulle ett sådant 
beslut gynna de operatörer som idag har mycket spektrum i 2,6 GHz-bandet 
och som använder bandet som ett betydande bidrag till den nationella 
täckningen. Förlängningen skulle kunna innebära en möjlighet för befintliga 
tillståndshavare att tillhandahålla nätkapacitet till en lägre kostnad jämfört med 
en operatör som har mindre spektrum eller som har en begränsad användning 
av befintligt spektrum. Detta skulle också kunna innebära en möjlighet att 
erbjuda större datavolymer till kunderna i slutkundsledet, vilket kan påverka 
konkurrensen på slutkundsmarknaden. Möjligheten att tillhandahålla 
nätkapacitet är också beroende av mobiloperatörernas frekvensinnehav och 
utbyggnad i 1800 MHz-bandet eftersom det också används för LTE idag.  

Tabell 1. Spektruminnehav över 1 GHz per operatör 

Frekvens-

band (MHz) 

Telia   Tele2 Telenor Tre SUNAB/ 

SULAB1 

N4M2 

1800 70   10  60 

2100   45 45 45  

2600 40   70  80 

Totalt 110  45 125 45 140 

 

                                                 

1 Telia och Tele2 
2 Tele2 och Telenor 
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En förlängning av tillståndstiden kan sannolikt ses som minst fördelaktig för 
Telia, eftersom företaget har minst mängd frekvenser i bandet. Samtidigt finns 
stora fördelar för Telia, och övriga operatörer, av att kunna ta ett samlat grepp 
om flera frekvensband. Vissa operatörer har indikerat att de avser att stänga ner 
3G-näten i 2,1 GHz-bandet vilket gör att det kan användas för 4G eller 5G 
efter nästa tilldelning. Sett till endast teknisk substituerbarhet mellan 2,1 GHz- 
och 2,6 GHz-banden kan det sannolikt också finnas fördelar för Telia med en 
förlängning av tillståndstiden för tillstånden i 2,6 GHz-bandet så att 
tillståndstiden går ut samtidigt som tiden för tillstånden i 2,1 GHz-bandet. 
Samordning av tilldelningarna skulle kunna ge större möjligheter för budgivarna 
att till exempel försöka samla sitt spektruminnehav för att uppnå en större 
spektrumeffektivitet.  

En förlängning av tillståndstiden kan påverka alla operatörer på olika sätt men 
PTS preliminära bedömning är att samordnad tilldelning av två frekvensband 
som kan anses vara substituerbara skulle ge alla operatörer en större flexibilitet. 
För operatörerna skulle detta kunna innebära att flera olika budstrategier och 
spektrumkombinationer kan väljas. Samordning skulle även kunna göra det 
lättare för en ny aktör att komma in på marknaden, eftersom det samtidiga 
spektrumutbudet då skulle vara större. 

En förlängning av tillståndstiden har ett värde  

En förlängning av tillståndstiden skulle kunna ses som en 
förmögenhetsöverföring från staten till tillståndshavarna. Detta eftersom den 
enda kostnad som skulle uppstå för dagens tillståndshavare är den årliga 
avgiften till PTS, baserad på myndighetens administrativa kostnader. 

Auktionslikviden för dagens tillstånd var från operatörernas sida baserad på 
förutsättningen att tillstånden skulle omtilldelas vid tillståndstidens slut, efter 
15 år. Auktionslikviden för ett tillstånd med längre tillståndtid kan förmodas 
vara högre än för ett tillstånd med kortare tid.  

Det kan antas att en operatör som deltar i en auktion gör en nuvärdesberäkning 
av de kostnader och intäkter som innehavet av en viss mängd frekvenser 
innebär. Eftersom hela kostnaden för ett tillstånd, i form av auktionslikviden, 
uppkommer år 1 och intäkterna från det aktuella tillståndet genereras längre 
fram, och utspritt över flera år, ger en nuvärdesberäkning vid handen att 
nuvärdet av framtida intäkter är avtagande. Detta innebär att ju längre 
tillståndstiden är desto lägre blir nuvärdet av det sista eller de två sista åren. Icke 
desto mindre innebär en förlängning av tillståndstiden att det överförs ett värde 
från staten till operatörerna. Denna kostnad bör vägas mot den samhällsnytta 
som en förlängning skulle innebära i form av t.ex. en effektivare 
frekvensanvändning eller en ökad möjlighet för nytillträde till marknaden. 

Påverkan på investeringar 

Tillstånden i 2,6 GHz-bandet tilldelades år 2008 och detta är således den 
tidshorisont som varit känd för operatörerna och de bör ha anpassat sina 
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investeringar utifrån denna tillståndstid. Samordnad tilldelning genom 
förlängning av tillståndstiden förändrar dessa förutsättningar. 

Investeringarna i mobilnät har minskat de senaste åren. Detta dels för att 4G-
näten redan byggts ut så att de täcker nära 100 procent av alla hushåll och 
företag och dels eftersom priserna på radioutrustning sjunkit samtidigt som 
operatörerna idag i stor utsträckning använder befintliga master och endast 
uppgraderar dessa med aktiv utrustning. Som ett resultat av den omfattande 
utbyggnaden av fibernät de senaste åren har dessutom förutsättningarna för 
fiberbaserat transportnät till mobilnäten förbättrats.  

Samordnad tilldelning kan ge effekt på såväl kort som lång sikt. På kort sikt 
handlar det om hur en förlängning påverkar investeringar i 2,6 GHz-bandet 
under den förlängda tillståndstiden. Enligt PTS uppföljning av regeringens 
bredbandsstrategi kommer det sannolikt inte ske någon omfattande 
kommersiell nyetablering av master i glesbebyggda områden fram till år 2023.3 
Mobiloperatörerna investerar främst i utbyggnad och förtätning av sina 4G-nät 
inom eller i nära anslutning till områden som man redan täcker.  

Alla fyra mobiloperatörer fortsätter att bygga ut i 2,6 GHz-bandet – om än i lite 
olika takt – enligt den inrapporterade täckningen för de två senaste åren 2018 
och 2019. Med cirka tre år kvar till att befintliga tillstånden i 2,6 GHz-bandet 
går ut verkar alltså utbyggnaden fortgå. Det kan tyda på att operatörerna 
fortsätter att bygga ut i områden där det behövs ytterligare kapacitet trots att de 
inte kan räkna med att kunna skriva av investeringen under den återstående 
tillståndsperioden. Möjligen skulle operatörerna agera på samma sätt vid en 
förlängning och fortsätta bygga ut i områden där kapacitet behöver förstärkas, 
både under de återstående cirka tre åren av nuvarande tillståndsperiod och 
under den föreslagna tvååriga förlängningen.  

En effekt av samordnad tilldelning är att den totala auktionslikviden 
förmodligen skulle bli lägre än om frekvensbanden skulle tilldelas vid olika 
tidpunkter, eftersom utbudet av spektrum vid ett och samma tillfälle då skulle 
bli större. Det skulle visserligen innebära minskadeintäkter till statskassan, men 
skulle istället kunna vara positivt för investeringar i mobilnäten på längre sikt, 
vilket skulle komma konsumenterna tillgodo. Dock skulle samordnad tilldelning 
innebära att den sammanlagda auktionslikviden måste betalas vid ett tillfälle 
istället för att sprida ut betalningar över två tillfällen, vilket skulle kunna påverka 
operatörernas likviditet på kort sikt och möjlighet till finansiering.  

Som nämnts ovan kan en minskad fragmentisering av spektruminnehavet 
innebära en mer effektiv frekvensanvändning och utbyggnad av nät, vilket kan 
innebära lägre kostnader för operatörer och förhoppningsvis en högre 
utbyggnadstakt. 

                                                 

3 Ibid 
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Juridiska förutsättningar  

Enligt det lagförslag till en ny lag om elektronisk kommunikation som 
presenterades i promemorian ”Genomförande av direktivet om inrättande av 
en kodex för elektronisk kommunikation” ska giltighetstiden för tillstånd att 
använda ett visst frekvensutrymme få förlängas med kortare tid för att 
tillståndet ska kunna löpa ut samtidigt som tillstånd i ett annat 
frekvensutrymme. Syftet med bestämmelsen är bl.a. att skapa flexibilitet i 
tillståndsgivningen. 

Befintliga tillstånd 

Efter avslutad auktion år 2008 tilldelades Hi3G Access AB, Intel Capital 
Corporation, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB och TeliaSonera Mobile 
Networks AB tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet. 

2010 beslutade PTS att bevilja Intel Capital Corporations överlåtelse av sitt 
tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet till Hi3G Access AB. 

2012 beslutade PTS att bevilja Tele2 och Telenors överlåtelse av tillstånd att 
använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet till Net4Mobility HB. 

2015 beslutade PTS att bevilja TeliaSonera Mobile Networks AB överlåtelse av 
tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet till TeliaSonera Sverige AB. 

Tillståndshavare i bandet är idag: 

 Hi3G Access AB, beslut av den 8 maj 2008, dnr 08-417, genom 
överlåtelse av Intel Capital Corporations i 2,6 GHz-bandet,  
22 december 2010 
o Frekvensmängd: 2x10 MHz FDD, 50 MHz TDD 
o Tillståndstid fr.o.m. 8 maj 2008 till 31 december 2023 = 15 år  

 
 Net4Mobility HB, beslut av den 8 maj 2008, dnr 08-417, genom 

överlåtelse av Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB tillstånd i  
2,6 GHz-bandet, 7 februari 2012 
o Frekvensmängd: 2x2x20 MHz FDD 
o Tillståndstid fr.o.m. 8 maj 2008 till 31 december 2023 = 15 år 

 
 TeliaSonera Sverige AB, beslut av den 8 maj 2008, dnr 08-417, genom 

överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB tillstånd i  
2,6 GHz-bandet, 18 december 2015 
o Frekvensmängd: 2x20 MHz FDD 
o Tillståndstid fr.o.m. 8 maj 2008 till 31 december 2023 = 15 år 

Av tillståndsvillkoren följer inte något täckningskrav för tillståndshavarna.  
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Förlängning enligt förslag till 3 kap 19 § i en ny lag om 

elektronisk kommunikation  

I januari 2018 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett 
direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. 
Inom Regeringskansliet har utarbetats promemorian ”Genomförande av 
direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation” (dnr 
I2019/02319/D) vilken innehåller ett förslag till en ny lag om elektronisk 
kommunikation (LEK). Promemorian har remitterats. 

I nu gällande 3 kap 12 b § LEK föreskrivsatt giltighetstiden för blocktillstånd 
inte får förlängas, (se pop 2009/10:193). 

Av promemorians lagförslag framgår att artikel 49, 4 i EU-direktivet föreslås 
införlivas genom 3 kap 19 § i den nya lagen. Artikel 49, 4 anger att 
”Medlemsstaterna får anpassa giltighetstider för nyttjanderätter som fastställts i 
denna artikel för att säkerställa att giltighetstiden för rättigheter i ett eller flera 
band löper ut samtidigt.” I 3 kap 19 § första stycket i lagförslaget anges att 
”Giltighetstiden för tillstånd att använda ett visst frekvensutrymme får 
förlängas med kortare tid för att tillståndet ska kunna löpa ut samtidigt som 
tillstånd i ett annat frekvensutrymme”.  

I motivtexten till förslaget anges att syftet med bestämmelsen är att skapa 
flexibilitet i tillståndsgivningen. Vidare anges att det kan finnas behov av 
samordnad tilldelning av tillstånd i olika frekvensband. Samordnad tilldelning 
kan göras med hänsyn till effektiv frekvensanvändning. Att förlänga tillstånd 
med en kortare tid möjliggör för PTS att utforma det lämpligaste och enklaste 
urvalsförfarandet. En förlängning med kortare tid kan även motiveras med 
hänsyn till konkurrensaspekter. Det nu sagda kan gälla för tillstånd inom ett 
eller flera frekvensband. Det bör därför vara möjligt att förlänga blocktillstånd 
för en kortare tid när det behövs för att tillstånd ska kunna meddelas samtidigt i 
olika frekvensutrymmen.4 

Samordnad tilldelning innebär dock enligt PTS inte med nödvändighet att 
tillstånden måste tilldelas i ett gemensamt auktionsförfarande. 

Övervägande av samordnad tilldelning genom förlängning av blocktillstånd i 
2,6 GHz-bandet bygger på förutsättningen att en ny lag om elektronisk 
kommunikation utformas enligt det förslag som lämnats i promemorian 
”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation”. Enligt lagförslaget ska giltighetstiden för tillstånd att använda 
ett visst frekvensutrymme få förlängas med kortare tid för att tillståndet ska 
kunna löpa ut samtidigt som tillstånd i ett annat frekvensutrymme. För det fall 
den slutligt antagna lagstiftningen skulle få en annan utformning kan PTS 

                                                 

4 Promemoria om genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 
kommunikation, s. 152-153 
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komma att göra andra bedömningar avseende förlängning av tillståndstiden än 
vad som framkommer i detta dokument. 


