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Samråd av beslut och inbjudan till ansökan inför
tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden,
Dnr 21-10605
Telenor Sverige AB (”Telenor”) yttrar sig över samråd av beslut och inbjudan till
ansökan inför tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden enligt
följande.

Beslut om att begränsa antalet tillstånd
Telenor samtycker till PTS förslag att begränsa antalet tillstånd där:
• 900 MHz-bandets indelning i frekvensblock omfattar:
a. 1 block om 2×10 MHz (FDD) som förenas med krav på täckning och
utbyggnad
b. 5 block om 2×5 MHz (FDD) vardera
• 2100 MHz-bandets indelning i frekvensblock omfattar:
a. 12 block om 2×5 MHz (FDD) vardera
• 2600 MHz-bandets indelning i frekvensblock omfattar:
a. 14 block om 2×5 MHz (FDD) vardera
b. 4 block om 1×10 MHz (TDD) vardera. Frekvensutrymmet 2570–
2575 MHz och 2615–2620 MHz, med begränsad användbarhet,
tilldelas den som tilldelats respektive intilliggande 10 MHz-block.
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Allmän inbjudan del 1
Telenor samtycker i stort till PTS förslag till allmän inbjudan och vill speciellt
lyfta följande:
• Telenor stödjer PTS förslag att ta bort kravet på bankgaranti.
• Telenor har stor förståelse för vikten av att pröva om radioanvändningen
kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Telenor vill dock betona
vikten av att PTS genomför sedvanliga konsekvensutredningar av
eventuellt tillkommande särskilda villkor till skydd för Sveriges säkerhet
innan beslut om detta tas. Konsekvensutredningar är nödvändiga för att
PTS skall kunna fatta proportionerliga beslut om t ex genomförandetider.
• Telenor samtycker till PTS förslag på tillståndstid för tillstånd i 900 MHzbandet till 23 år och tillståndstiden för tillstånd i 2100 och 2600 MHzbanden till 25 år.
• Telenor stödjer PTS förslag att bibehålla ett ansökningsunderlag som i
stora delar är det samma som i föregående auktion av 2,3 och 3,5 GHzbanden under 2021. Om PTS avser att förändra underlagen behöver tiden
för förberedelse av ansökan utökas då den nu är förlagd över
sommarsemesterperioden (juni till september 2022).
I övrigt hänvisar Telenor till yttrande som delgivits PTS i samband med
Konsultation inför planerat auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i 900
MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, Dnr 21-10605 (2022-03-28).
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