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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Vår referens: 21-10605 

Konsultation inför planerat 
auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i  
900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 

Konsultation 24 februari till 28 mars 2022 

PTS ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i frekvensbanden 900 MHz1-, 

2,1 GHz2- och 2,6 GHz3 genom urvalsförfarande. Detta dokument beskriver PTS 

förslag för det planerade förfarandet. Marknadens aktörer ges genom denna 

konsultation information om förslagen och tillfälle att lämna synpunkter. Skriftliga 

synpunkter skickas till: 

900-2100-2600@pts.se, senast den 28 mars 2022. Utifrån inkomna synpunkter gör 

PTS en bedömning om förslagen behöver ändras. 

Hänvisningar till lagstiftning i detta dokument avser den nu gällande lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation (LEK) samt anslutande författningar, om inte annat 

anges. Regeringen har den 4 november 2021 publicerat lagrådsremiss om en ny lag 

om elektronisk kommunikation till riksdagen. Regeringen kommer att överlämna 

propositionen till riksdagen 1 mars 2022.4 Den nya lagen bedöms inte medföra några 

väsentliga skillnader i sak i förhållande till den nu gällande lagen, när det gäller de 

bestämmelser som är aktuella att tillämpa i detta sammanhang.   

                                                        
1 880–915 MHz och 925–960 MHz 
2 1920–1980 MHz och 2110–2170 MHz 
3 2500–2690 MHz 
4 Propositionsförteckning våren 2022 - Regeringen.se 

http://www.pts.se/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/01/propositionsforteckning-varen-2022/
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1. Mål med tilldelningen 
PTS styrelse har den 22 oktober 2021 beslutat om följande inriktningsmål för 

tilldelningen av de tre frekvensbanden: 

1. Förbereda och genomföra tilldelning av nationella blocktillstånd genom 

urvalsförfarande med inriktningen att frekvensutrymmena 2×35 MHz i 

900 MHz-bandet, 2×60 MHz FDD5 i 2,1 GHz-bandet samt 2×70 MHz FDD och 

50 MHz TDD6 i 2,6 GHz-bandet tillgängliggörs.  

- Förutsättningarna för tilldelningen bör vara väl kända i god tid inför att 

de befintliga tillstånden går ut.  
- Urvalsförfarandet bör ha genomförts före utgången av 2023 med 

preliminär tidpunkt för tilldelning under det tredje kvartalet 2023. 

 

2. Förfarandet ska utformas så att det främjar konkurrens. 

 

3. Ett täckningskrav i 900 MHz-bandet ska bidra till att uppfylla mobilitetsmålet, 

främst längs större transportleder. 

 

4. Tilldelningen av frekvensutrymmena ska bidra till att maximera 

samhällsnyttan över tid. Detta innebär bl.a. att tilldelat spektrum ska kunna 

användas effektivt. Det innebär också att de regler som sätts upp för 

tilldelningen och de villkor tillstånden förenas med inte är mer begränsande 

än nödvändigt för att uppnå målen. 

 

5. Tilldelningen ska utformas så att relevanta harmoniseringsbeslut följs. 

 

6. Angränsande radioanvändning ska ha ett relevant och adekvat skydd. 
 

Befintliga tillstånd i 900 MHz-bandet (880–915 MHz och 925–960 MHz) och 2,1 GHz-

bandet (1920–1980 MHz och 2110–2170 MHz) löper ut 31 december 2025. Befintliga 

tillstånd i 2,6 GHz-bandet (2500–2690 MHz) går ut den 31 december 2023. 

Inriktningsmålen utgår från PTS inriktning för 2,6 GHz-bandet7 vilken innebär att 

tillstånden förlängs, om och efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har 

antagits och trätt i kraft, fram till och med den 31 december 2025, och att tillstånden i 

2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 GHz-bandet tilldelas i ett gemensamt 

urvalsförfarande. Samtliga tre frekvensband ska alltså tilldelas genom 

urvalsförfarande. Reglerna och förutsättningar inför auktion kommer att meddelas 

                                                        
5 FDD – Frequency Division Duplex 
6 TDD - Time Division Duplex 
7 PTS inriktning för 2,6 GHz-bandet, PTS-ER-2020:27 | PTS 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2020/pts-inriktning-for-26-ghz-bandet-pts-er-202027/
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genom ett gemensamt begränsningsbeslut för banden och genom gemensam 

allmän inbjudan till ansökan.  

Målen är bl.a. framtagna utifrån regeringens bredbandsmål, det internationella 

harmoniseringsarbetet som pågår, både inom Europa (EU, ECC) och på global nivå. 

Detta finns beskrivet i PTS inriktningsrapporter8 och 9 om banden. Detta 

konsultationsdokument beskriver sammantaget PTS förslag för hur dessa mål ska 

uppfyllas. 

2. Preliminär tidplan och process 

För att förutsättningarna ska vara kända för budgivarna i god tid innan auktion är det 

önskvärt att alla tillståndsvillkor, även villkor om krav för Sveriges säkerhet, meddelas 

samtidigt. PTS avser därför att förändra processen i tilldelningsförfarandet och dela 

upp den allmänna inbjudan till ansökan i två delar. 

Ett formellt samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 

(samrådsmyndigheterna) kan, som reglerna är utformade (se beskrivning av 

samrådet i avsnitt 3), inte ske förrän det finns en ansökan om tillstånd att använda 

radiosändare. Villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet kan inte 

bedömas eller slutligt utformas förrän ett samråd har skett. För att förutsättningarna 

ska vara kända för budgivarna i god tid innan auktion är det önskvärt att alla 

tillståndsvillkor, även villkor om krav för Sveriges säkerhet, meddelas samtidigt.  

PTS avser mot den här bakgrunden att dela in den allmänna inbjudan till ansökan i två 

delar, i form av allmän inbjudan del 1 (AI del 1) samt allmän inbjudan del 2 (AI del 2). 

Uppdelningen möjliggör för samråd av ansökningar med samrådsmyndigheterna och 

kännedom om villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet i god tid 

inför auktionsstart. 

Begränsningsbeslut (BB) och AI del 1 publiceras tidigt i processen. AI del 1 kommer att 

vara begränsad till att främst innehålla information om att en ansökan om tillstånd att 

använda radiosändare i de aktuella banden ska lämnas in och hur detta görs. Vidare 

kommer det finnas en beskrivning av det underlag sökande måste inkomma med 

inför PTS samråd av ansökningar med samrådsmyndigheterna. Syftet med AI del 1 är 

att i ett tidigt skede inhämta de uppgifter som är nödvändiga för att 

samrådsmyndigheterna ska kunna klarlägga om radioanvändningen enligt ansökan 

kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet och behovet av att förena 

                                                        
8 PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet, PTS-ER-2021:25 | PTS 
9 PTS inriktning för samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, PTS-ER-2021:15 | PTS 

https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2021/pts-inriktning-for-tilldelning-av-900-mhz-bandet-pts-er-202125/
https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2021/pts-inriktning-for-samordnad-tilldelning-av-21-ghz--och-26-ghz-banden-pts-er-202115/
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ett sådant tillstånd med särskilda villkor, enligt 3 kap. 6 § första stycket punkten 7 och 

11 § första stycket punkten 10 LEK.  

Preliminärt kommer sista dag för ansökan att delta i auktionen enligt AI del 1 att vara 

den 30 september 2022. Den som vill delta i auktionen måste komma in med en 

ansökan redan i detta skede. En möjlighet att slutligt bekräfta sitt deltagande kommer 

dock att finnas efter det att AI del 2 publicerats, se nedan. En ansökan enligt AI del 1 

ska innehålla underlag som kan läggas till grund för PTS samråd av ansökningar med 

samrådsmyndigheterna. Se mer information om samrådet med 

samrådsmyndigheterna i avsnitt 3. 

PTS avsikt är att AI del 2 därefter ska innehålla samtliga regler som gäller för 

auktionsförfarandet och samtliga villkor som tillstånden kommer att förenas med. 

PTS avser samråda AI del 2 med marknaden efter det att samrådet av ansökningarna 

enligt AI del 1 med samrådsmyndigheterna har ägt rum. Efter det att den slutliga 

versionen av AI del 2 publicerats kommer sökanden att få bekräfta sitt deltagande. 

För företag som ingår i ett nätsamarbete med andra företag avser PTS att göra det 

möjligt att ge in en ansökan enligt AI del 1 som innehåller alternativen att delta var för 

sig eller med det gemensamägda bolaget i auktionen. En sådan ansökan ska 

innehålla underlag för samråd med samrådsmyndigheterna som avser såväl det 

gemensamägda bolaget som sökandena separat. 

Den preliminära tidplanen för tilldelning av de frekvensband som ska tilldelas genom 

urvalsförfarande innehåller följande hållpunkter: 

28 mars 2022  Sista svarsdag konsultation 

April 2022 Samråd av begränsningsbeslut (BB) och allmän 

inbjudan del 1 (AI del 1) 

Juni 2022 Publicering av begränsningsbeslut och allmän inbjudan 

del 1 (AI del 1) 

30 sep 2022 Sista dag för ansökan att delta i auktionen. Därefter 

inleds samrådet med samrådsmyndigheterna. 

Jan 2023 Samråd av allmän inbjudan del 2 (AI del 2) 

Mars-april 2023 Slutlig version av allmän inbjudan del 2 (AI del 2) 

Maj-juni 2023 Budgivarna bekräftar sitt deltagande 

Sep 2023 Auktionsstart 
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PTS avser att ställa krav på säkerhet i form av en bankgaranti för att en sökande ska 

få delta i auktionen. En bankgaranti lämnas in i samband med att den sökande 

bekräftar sitt deltagande, efter det att den slutliga versionen av AI del 2 publicerats. 

Krav på ställande av bankgaranti säkrar statens krav på inbetalning av auktionslikvid. 

Därutöver bidrar kravet på säkerhet till att minska risken för oseriös budgivning. PTS 

avser att återkomma med nivån på bankgarantin i samband med samrådsversionen 

av AI del 2. 

3. Samråd med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten 

PTS ska samråda ansökningar om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 

2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

Enligt 12 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) ska PTS 

samråda ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Samrådet ska 

syfta till att klarlägga om radioanvändningen enligt ansökan om att delta i auktionen 

kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, och behovet av att förena 

tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och, om det 

finns sådant behov, vilka villkor som tillstånden bör förenas med.  

Som framgår av den beskrivna tidplanen i avsnitt 2 är den 30 september 2022 

preliminärt sista dag för ansökan om att delta i auktionen. Efter det inleds och 

genomförs det formella samrådet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. För 

gemensamägda bolag som ansökt att delta sker ett samråd både för det 

gemensamägda bolaget och de enskilda ägarna. Samrådet avslutas genom att 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten delger sina yttranden till PTS. Utifrån dessa 

yttranden kan PTS meddela särskilda villkor till skydd för Sveriges säkerhet. Dessa 

villkor kommer att presenteras samtidigt som övriga tillståndsvillkor i AI del 2. 

Se ytterligare information om villkor om krav som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet i avsnitt 10. 

4. Tillståndens geografiska omfattning 

PTS avser att tilldela tillstånd i frekvensbanden 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz som 

nationella tillstånd. 

De frekvenser i frekvensbanden 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz som omfattas av 

beslut att begränsa antalet tillstånd ska tilldelas som nationella tillstånd. Nationellt 

tilldelade tillstånd ger tillståndshavarna investeringstrygghet och begränsar inte en 

nationell nätutbyggnad baserat på tillståndshavarens egna affärsmässiga beslut. 
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5. Tillståndens storlek (blockindelning) 
PTS avser att begränsa antalet tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 

genom att dela upp tillgängligt frekvensutrymme enligt nedanstående blockindelning 

(se Figur 1, 2 och 3). Ett tillstånd kan bestå av flera block. 

• 900 MHz-bandet (maximalt 6 nationella tillstånd): 

- 1 block om 2×10 MHz (FDD10) förenas med krav på täckning och 

utbyggnad. Blockets placering är inte beslutad. Regler om placering 

kommer att beskrivas i samrådsversionen av AI del 2. 

- 5 block om 2×5 MHz (FDD) vardera. 

Figur 1 Av figuren framgår blockindelningen i 900 MHz-bandet. Blocket förenat med täcknings- 

och utbyggnad är ej särskilt inritat eftersom dess placering inte är beslutad. 

 

• 2,1 GHz-bandet (maximalt 12 nationella tillstånd): 

- 12 block om 2×5 MHz (FDD) 

Figur 2 Av figuren framgår blockindelningen i 2,1 GHz-bandet 

 

• 2,6 GHz-bandet (maximalt 18 nationella tillstånd): 

- 14 block om 2×5 MHz (FDD) 

- 4 block om 1×10 MHz (TDD11) (5 MHz i ytterkanterna, med begränsad 

användbarhet, tilldelas intilliggande 10 MHz-block) 

Figur 3 Av figuren framgår blockindelningen i 2,6 GHz-bandet 

 

Tillståndens storlek och kanalplan bör möjliggöra både nu aktuella och framtida 

potentiella användningar. PTS eftersträvar att sätta villkor som låter marknaden 

bestämma vilka tjänster och tekniker som bäst lämpar sig i ett frekvensband. Detta 

leder till att PTS ofta väljer små blockstorlekar.  

                                                        
10 FDD – Frequency Division Duplex 
11 TDD – Time Division Duplex 
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PTS bedömning är att ovan föreslagna blockstorlekar ger bäst förutsättningar för en 

effektiv användning av frekvensutrymmet och möjliggör PTS strävan om en teknik- 

och tjänsteneutral tilldelning. Den enskilde budgivaren får möjlighet att se till att det 

egna behovet för verksamheten blir tillgodosett genom att bjuda på det antal block 

den önskar i auktionen. PTS avser även utforma regler som möjliggör för 

sammanhängande frekvenser för budgivare som ropar in flera block i auktionen inom 

respektive band. 

6. Tillståndstid 

PTS avser att bestämma tillståndstiden för tillstånd i 900 MHz-bandet till 23 år och 

tillståndstiden för tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden till 25 år. Tillstånden ska 

gälla från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2048 i 900 MHz-

bandet och till och med den 31 december 2050 i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. 

Tillstånden i frekvensbandet 900 MHz löper ut samtidigt som tillstånden i 2,1 GHz-

bandet (31 december 2025). Inför den nu aktuella tilldelningen av frekvensbanden ser 

PTS stora fördelar med att anpassa tillståndstiden för tillstånden i 2,6 GHz-bandet så 

att även dessa löper ut samtidigt som tillstånden i 2,1 GHz-bandet, ett band med 

liknande egenskaper.  

Enligt 3 kap. 12 § ska ett tillstånd beviljas för en bestämd tid. När giltighetstiden för 

tillstånd bestäms ska myndigheten särskilt beakta bl.a. framtida förändringar i 

radioanvändningen, den tekniska utvecklingen som kan väntas och den tid som krävs 

för att uppnå ett rimligt ekonomiskt utbyte av utrustning. 

PTS föreslår att tillståndstiden för tillstånd i 900 MHz-bandet bestäms till 23 år och 

tillståndstiden för tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden till 25 år. Förslaget med 

differentierade tillståndstider gör att PTS kan möjliggöra framtida tilldelningar av lågt 

och medelhögt spektrum vid olika tillfällen. Förslaget innebär ett något jämnare flöde 

av lågbandsspektrum jämfört med en tillståndstid om 25 år även för 900 MHz-

bandet, då tillstånden i 700 MHz-bandet löper fram till och med 31 december 2040. 

Alternativet möjliggör även ett jämnt flöde av spektrum för medelhöga band, då 

tillstånden i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden föreslås löpa fram till och med 

31 december 2050, fem år efter att tillstånden i frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz 

löper ut (31 december 2045).  

Med hänsyn till teknisk utveckling, möjligheterna att etablera ny infrastruktur och 

tjänster samt tillräckligt lång avskrivningsperiod för investeringar anser PTS att 

tillståndstiderna på 23 respektive 25 år är skäliga.  
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7. Krav på täckning och utbyggnad 

PTS avser att tilldela ett (1) tillstånd om 2×10 MHz i 900 MHz-bandet med krav på 

täckning och utbyggnad för att bidra till regeringens mobilitetsmål, främst genom 

utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden 

där människor normalt befinner sig. 

7.1 Bidra till att uppfylla regeringens mobilitetsmål 

Enligt ett av målen i regeringens bredbandsstrategi12 bör hela Sverige ha tillgång till 

stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 (mobilitetsmålet). Av Figur 4 nedan 

framgår statusen för måluppfyllelsen för de områden som PTS definierat för 

uppföljningen av regeringens bredbandsmål. 

Figur 4 Status för bredbandsmålet för år 2023 – totalt och per område13 

 

Enligt PTS prognos i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi (se Tabell 1) är 

det tveksamt om mobilitetsmålet kommer att vara uppnått längs vägar och järnvägar 

år 2023 eller ens år 2025. En stor anledning till att mobilitetsmålet längs Europavägar, 

riksvägar, övriga bilvägar med hög trafik och järnvägar med hög trafik sannolikt inte 

blir uppfyllt beror enligt PTS bland annat på att det saknas underliggande 

                                                        
12 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, N2016/08008/D 
13 Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020, PTS-ER-2021:16, 2021-03-26 
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infrastruktur, dvs. master, för att klara målet. Master saknas framförallt i mellersta och 

norra Sverige, från Värmland och norrut. Det är enligt PTS bedömning osannolikt att 

operatörerna kommer att bygga ut fler master längs vägar och järnvägar, speciellt i 

glesbygd. Det finns även andra områden inom vilka mobilitetsmålet inte antas vara 

uppnått till 2023. I Tabell 1 går det att utläsa en prognos för utbyggnaden fram till år 

2023 för de områden som inte redan nått upp till 100 procent eller väldigt nära 100 

procent. 

Tabell 1 PTS prognos för mobiltäckningen i olika områden14 

 

Enligt 3 kap. 11 § första stycket punkten 3 LEK får ett tillstånd att använda 

radiosändare förenas med villkor om täckning och utbyggnad inom landet.  

För att bidra till regeringens mobilitetsmål avser PTS att förena ett tillstånd i 900 MHz-

bandet med krav på täckning och utbyggnad, främst genom utbyggnad av nya 

master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor 

normalt befinner sig. Kravet ska därmed bidra till att förbättra dagens mobila 

yttäckning.  

                                                        
14 Källa: Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2021, PTS-ER-2021:26, 2021-10-11 
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Utpekande av täckningsbrister ska utgå från de områden som PTS följer upp inom 

ramen för mobilitetsmålet, men PTS skulle också kunna komma att identifiera andra 

områden där människor normalt befinner sig vid framtagande av täckningsbrister. 

Exempel på nya områden som olika intressenter har lyft fram är frilufts- och 

rekreationsområden samt lantbruk. Detta skulle kunna innebära att fler områden än 

vad som omfattas av uppföljningen av mobilitetsmålet idag skulle kunna ligga till 

grund för utpekande av täckningsbrister. 

Täckningsbrister kan behöva samrådas lokalt med kommuner och regioner för att 

identifiera vilka brister, enligt avgränsningen ovan, som är prioriterade att nå med 

täcknings- och utbyggnadskravet. 

PTS kommer innan auktionen att fastställa och presentera de täckningsbrister som 

täcknings- och utbyggnadskravet omfattar, exempelvis i form av geografiska ytor 

(liknande de som användes i tilldelningen av det s.k. 700 MHz-bandet15) men också i 

form av väg- och järnvägssträckor.  

7.2 Täckningskravsbelopp 

Kravet är utformat som ett åtagande att investera ett visst belopp i täckning. PTS 

kommer innan auktionen att fastställa ett högsta belopp för täckning, det s.k. 

takbeloppet. Vinnande bud upp till som högst takbeloppet utgör det s.k. 

täckningskravsbeloppet. Detta belopp ska tillståndshavaren använda för utbyggnad 

av nya master16. Om vinnande bud överstiger takbeloppet ska den överskjutande 

delen inbetalas som auktionslikvid. Detta överensstämmer med det förfarande som 

använts vid 700 MHz15- och 800 MHz17-auktionerna. PTS avser återkomma med nivå 

för takbeloppet i samrådsversionen av allmän inbjudan till ansökan del 2 (AI del 2). 

Täckningskravsbeloppet ska användas till att etablera nya master för att bidra till att 

åtgärda de täckningsbrister som PTS definierar enligt ovan. 

7.3 Täckningskravsblockets storlek  

2×10 MHz i 900 MHz-bandet avsätts till täckningskravtillståndet. På detta sätt kan 

krav om en datahastighet på 10 Mbit/s (i nedlänk) ställas för de master som byggs till 

följd av täckningskravet. 

                                                        
15 PTS Dnr: 17–9908 Allmän inbjudan till ansökan, aktbilagor 29-34 
16 Med mast avses här den byggnation som bär antennerna (antennbäraren) och den byggnation 

(teknikutrymme) som inrymmer radioutrustningen. Även själva radioutrustningen, antennerna och övrig 

kringutrustning som krävs innefattas i begreppet mast. 
17 PTS Dnr: 10–10534 Allmän inbjudan till ansökan 
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7.4 Tillstånd i andra frekvensband får användas 

Även om täckningskravet ska kunna uppfyllas genom de frekvenser som omfattas av 

tillståndet i 900 MHz-bandet, som är förenat med krav på täckning och utbyggnad, 

får kravet också uppfyllas genom användande av tillstånd i andra frekvensband med 

likvärdig prestanda och kapacitet. 

7.5 Förväntade effekter 

Nya master längs vägar och järnvägar bör ge en god effekt på de täckningsbrister 

som identifieras utifrån en datahastighet på 10 Mbit/s när mottagningen sker i bilar 

och tåg. Nya master längs vägar och järnvägar kommer också innebära förbättrad 

täckning i närheten av byggnader som ligger utefter vägar och järnvägar. 

Nya master i övriga områden där människor normalt befinner sig bör ge en god effekt 

på de täckningsbrister som identifieras utifrån en datahastighet på 10 Mbit/s utifrån 

den mottagningssituation som definierats för respektive typ av område. 

8. Auktionsförfarande 

8.1 Auktionsformat 

PTS avser att tilldela tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden genom en 

samtidig auktion. Den samtidiga auktionen består av en huvuddel som genomförs 

som en klockauktion, samt en placeringsdel. I klockauktionen finns det olika 

kategorier av auktionsobjekt, med frekvensgeneriska block, att bjuda på. Var 

tillstånden placeras inom respektive frekvensutrymme avgörs i samtidiga 

placeringsrundor efter att huvuddelen av auktionen har avslutats.  

8.1.1 Samtidig auktion 

I en samtidig auktion kan en budgivare flytta efterfrågan mellan de olika banden, 

beroende på de komplementariteter18 och/eller substituerbarheter budgivaren ser 

mellan olika frekvensband och frekvensblock. Givet sin budget, och under 

efterlevnad av regler om budrätt etc., kan budgivaren bjuda på de kombinationer av 

frekvenser som budgivaren önskar.  

Ett annat möjligt format är sekventiella auktioner, där frekvensbanden auktioneras ut 

efter varandra. I ett sekventiellt urvalsförfarande skulle 900 MHz-bandet kunna 

auktionernas ut separat, och de högre frekvensbanden 2,1- och 2,6 GHz separat. Ett 

skäl till att genomföra sekventiella auktioner är att det möjligtvis, för varje auktion, 

skulle kunna innebära en förenkling, vad avser komplexiteten i auktionsregler och 

                                                        
18 När en kombination av olika frekvensblock värderas högre än summan av de enskilda blocken. 
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själva auktionsgenomförandet. PTS anser att förenklingen endast är rimlig om det 

inte finns någon (eller mycket begränsad) substituerbarhet/komplementaritet mellan 

banden, och om det inte finns negativa effekter avseende budgetöverväganden. 

Annars kan det sekventiella tillvägagångssättet leda till högre komplexitet för 

budgivaren, bl.a. eftersom utfallet (tilldelning och kostnader) i en efterföljande auktion 

är osäkert, men samtidigt bör påverka beslut i den innevarande auktionen. Det 

sekventiella förfarandet skulle också kunna leda till prisskillnader mellan likartat 

spektrum som inte motsvarar verklig skillnad i värdering. De eventuella fördelarna 

med större enkelhet, i ett sekventiellt förfarande, skulle kunna vara små jämfört med 

möjliga ineffektiviteter i fördelningen av spektrum. PTS har därför valt en samtidig 

auktion för tilldelningen av tillstånd i de tre frekvensbanden. 

8.1.2 Klockauktion 

PTS anser att en auktion i flera rundor är lämplig för denna tilldelning eftersom en 

sådan auktion gör att budgivarna får kännedom om hur andra budgivare värderar 

blocken i olika kategorier av auktionsobjekt i auktionen (s.k. price discovery). 

En samtidig auktion med möjlighet att lägga bud i flera rundor föreslås genomföras 

som en huvuddel genom en klockauktion samt en placeringsdel. 

En klockauktion är ett fördelaktigt format i en tilldelning som omfattar en större 

mängd block som till stor del kan betraktas som frekvensgeneriska inom respektive 

kategori av auktionsobjekt. I auktionen finns fem olika kategorier av auktionsobjekt. 

Inom fyra kategorier (A, C, D och E i listan nedan) finns frekvensgeneriska block, 

dessutom finns ett täckningskravsblock i form av en egen kategori (B). 

Auktionsobjekten beskrivs nedan: 

- Kategori A – 2×5 MHz FDD i 900 MHz-bandet (5 block) 

- Kategori B – 2×10 MHz FDD i 900 MHz-bandet (1 block) förenat med 

täcknings- och utbyggnadskrav 

- Kategori C – 2×5 MHz FDD i 2,1 GHz-bandet (12 block) 

- Kategori D – 2×5 MHz FDD i 2,6 GHz-bandet (14 block) 

- Kategori E – 1×10 MHz TDD i 2,6 GHz-bandet (4 block) 

Formatet klockauktion har använts av PTS tidigare. I en klockauktion finns ett 

klockpris för varje kategori av auktionsobjekt. För varje kategori där efterfrågan 

överstiger utbud ökar klockpriset i efterföljande budrunda. Budgivarna får, i varje 

budrunda och för varje kategori, i auktionssystemet, meddela hur många 

frekvensblock de efterfrågar till det aktuella klockpriset.  

Under auktionens gång, och med hänsyn till regler om bland annat budrätt, aktivitet 

och spektrumtak, kommer efterfrågan att kunna flyttas mellan de olika kategorierna 
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av auktionsobjekt. Så länge efterfrågan från budgivarna i auktionen, i någon kategori, 

överstiger utbudet (antalet tillgängliga frekvensblock), kommer auktionen att fortsätta 

och priserna öka i varje budrunda (i de aktuella kategorierna). När efterfrågan inte 

längre överstiger utbudet av auktionsobjekt, i någon kategori, avslutas huvuddelen av 

auktionen och budgivarna informeras om hur många frekvensblock de vunnit inom 

respektive kategori av auktionsobjekt.  

Klockauktionen föreslås genomföras med bestämmelser för utträdesbud (bud som 

kan läggas då budgivaren minskar sin efterfrågan och som är på en lägre prisnivå än 

det gällande klockpriset i rundan) för att minska risken för osålda frekvensblock.  

Därefter genomförs samtidiga placeringsrundor. Budgivare som vunnit frekvensblock 

i huvuddelen av auktionen får lägga bud på placeringar inom respektive 

frekvensutrymme (900 MHz-bandet, 2,1 GHz-bandet, 2,6 GHz-bandet FDD samt 

2,6 GHz-bandet TDD). Särskilda regler angående täckningskravsblockets placering 

(inom 900 MHz-bandet) kan tillkomma. 

Ett alternativt auktionsformat är kombinatorisk multirundeauktion (CMRA19). I ett 

kombinatoriskt format kan budgivare bjuda på många olika paket (kombinationer) av 

frekvensblock. Exempelvis kan ett enskilt bud i en budrunda vara av typen ”två 

kategori X-block och tre kategori Y-block”. I en efterföljande runda, med andra priser, 

kan kombinationen ändras på ett flexibelt sätt. Beroende på auktionsformat kan 

budgivaren i en och samma budrunda också inkomma med bud på andra, alternativa, 

kombinationer av önskade block. Ett kombinatoriskt format skulle kunna vara lämpligt 

om det finns betydande komplementariteter mellan 900 MHz-bandet och de högre 

banden. Kombinatoriska format skulle kunna bli mer komplexa och eventuellt mindre 

transparenta än icke-kombinatoriska format, men det kan finnas teoretiska fördelar 

avseende slutlig spektrumfördelning. 

Givet den information PTS har tillgång till idag, bland annat om komplementariteter 

och substitut, bedömer PTS att en samtidig klockauktion är det mest lämpliga 

formatet. 

8.2 Lägsta bud 

I auktioner med flera budrundor är det lämpligt att sätta ett lägsta bud som startbud, 

bland annat för att undvika att auktionen drar ut på tiden. PTS återkommer med 

nivåer för lägsta bud för de olika kategorierna av block i ett senare skede.  

                                                        
19 Combinatorial Multi Round Ascending (auction). 
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9. Tekniska villkor 
De tekniska villkor som PTS avser förena tillstånden att använda radiosändare i 

900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden med, framgår av detta avsnitt. 

9.1 Få begränsande villkor 

PTS avser att förena tillstånden i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden med 

villkoren enligt genomförandebesluten från kommissionen20 för respektive band samt 

med så få begränsande villkor som möjligt för att möjliggöra en effektiv användning 

av frekvensutrymmet över tid, med flexibilitet för teknikutveckling. 

För de aktuella frekvensbanden finns harmoniserande genomförandebeslut från 

europeiska kommissionen (genomförandebeslut). Besluten innehåller bland annat 

bindande tekniska villkor. Medlemsstaterna ska förena tillstånden i de aktuella 

frekvensbanden med de villkor som följer av kommissionens genomförandebeslut.  

Bestämmelserna i LEK innebär att begränsande villkor i tillstånd att använda 

radiosändare i förekommande fall ska vara motiverade. Utgångspunkten är att 

tillstånd ska vara förenade med så få begränsande villkor som möjligt och inte 

begränsa vilka elektroniska kommunikationstjänster eller tekniker som får användas.   

9.2 Block Edge Mask (BEM) och utstrålad terminaleffekt 

PTS avser att utforma tekniska villkor för att möjliggöra samexistens mellan 

tillståndshavare i 900 MHz-, 2,1 GHz- respektive 2,6 GHz-banden samt för skydd av 

användningar i angränsande frekvensband. De tekniska villkoren i avsnitt 9.2, med 

undantag för de i avsnitt 9.2.2 och 9.2.5, definieras i form av en s.k. Block Edge Mask 

(BEM) vars nivåer, med vissa undantag, följer direkt av genomförandebesluten från 

kommissionen. 

  

                                                        
20 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/173 av den 7 februari 2022 

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/667 av den 6 maj 2020   

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/636 av den 8 maj 2020   
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BEM ger gränsvärden för effekt (över viss bandbredd) som funktion av 

frekvensavstånd från tilldelat frekvensutrymme och består av olika element21: 

• Inom block, inom tilldelat frekvensutrymme 

• Övergångsområde, 0–10 MHz utanför tilldelat frekvensutrymme, men inom 
tilldelat frekvensband. 

• Basvärde, mer än 10 MHz utanför tilldelat frekvensutrymme men inom tilldelat 
frekvensband. 

Därtill kan det finnas varianter på basvärde 

• Strikt basvärde, gäller för osynkroniserade basstationer med TDD, inom 
tilldelat frekvensband. 

• Kompletterande basvärde, gäller direkt utanför tilldelat frekvensband för att 
skydda användning i angränsande frekvensband. 

 

I följande avsnitt presenteras gränsvärden, i vissa fall med möjlighet till nationell 

flexibilitet, enligt gällande genomförandebeslut. Gränsvärden för spurious emission 

samt i vissa fall utombandskrav utanför frekvensbanden ges i ERC-rekommendation 

74-0122 samt i relevanta ETSI-standarder och tas inte upp här. 

 

Vidare presenteras gränsvärden för terminalers maximala medeleffekt inom eget 

frekvensblock, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut.  

9.2.1 För 900 MHz-bandet 

9.2.1.1 Basstationers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

För att förutsättningarna för utbyggnad ska bli likvärdiga i 700 MHz-, 800 MHz- och 

900 MHz-banden är förslaget att, liksom i 700 MHz- och 800 MHz-banden, begränsa 

den maximala effekten för basstationer utifrån basstationens antennhöjd. 

PTS avser att sätta gränsvärde för basstationssändare och repeater i 

nedlänksriktning inom tillståndshavarens eget frekvensblock till 

68 dBm/5 MHz EIRP per antenn för antennhöjder över 50 m 

65 dBm/5 MHz EIRP per antenn för antennhöjder upp till 50 m 

I genomförandebeslutet finns inte något obligatoriskt krav på maximal utstrålad 

effekt inom tilldelat block, men 63–67 dBm/5 MHz EIRP per antenn för bredbandiga 

system och 60–69 dBm/200 kHz EIRP per antenn för smalbandiga system nämns 

som tänkbara värden om en administration vill sätta ett högsta värde. 

                                                        
21 Den svenska översättningen av elementbenämningarna är baserad på den svenska översättningen av 

kommissionens genomförandebeslut 2014/276/EU. 
22 ERC Recommendation 74-01, Unwanted emissions in the spurious domain, 29 maj 2019 
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I de befintliga tillstånden för 700 MHz- och 800 MHz-banden anges högsta värdet till 

67 dBm/5 MHz EIRP för antennhöjder på minst 50 m, under 50 m gäller 

64 dBm/5 MHz EIRP. 

I de befintliga tillstånden för 900 MHz-bandet anges 68 dBm/5 MHz EIRP för andra 

tekniker än GSM. 

9.2.1.2 Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

PTS avser att sätta gränsvärde för terminalers maximala medeleffekt, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, till 25 dBm TRP genom att detta värde införs i 

Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning 

av vissa radiosändare (Undantagsföreskrifterna). 

Genomförandebeslutet anger maximalt tillåten medeleffekt till 25 dBm. För mobila 

terminaler är gränsvärdet specificerat som TRP. För fasta/nomadiska terminaler får 

gränsvärdet överenskommas på nationell basis förutsatt att skyddet för andra 

tjänster, nätverk och applikationer inte äventyras och gränsöverskridande 

skyldigheter är fullgjorda. Värdet på 25 dBm inkluderar en möjlig tolerans på upp till 

+2 dB för att ta hänsyn till drift under extrema miljöförhållanden och till variationer i 

tillverkningen. Detta värde inkluderar emellertid inte testtolerans. 

Andra tjänster enligt föregående stycke kan exempelvis vara tågkommunikation 

under 880 MHz. 

PTS tolkar genomförandebeslutet som att det endast finns en obligatorisk högsta 

nivå för mobila terminaler och att denna är 25 dBm TRP. För fasta/nomadiska 

terminaler finns inte någon motsvarande obligatorisk högsta EIRP-nivå. 

PTS avser att ställa samma krav om 25 dBm TRP för såväl mobila som 

fasta/nomadiska terminaler. Detta innebär att fasta terminaler i antennens 

maxriktning får överskrida 25 dBm EIRP med ett värde motsvarande sin maximala 

antennvinst. Därför ser PTS inte något behov av ytterligare villkor gällande 

tillståndshavarnas eventuella installationer av fasta terminaler (FWA-terminaler). 

Följaktligen avser PTS att endast införa den obligatoriska nivån på 25 dBm TRP i 

undantagsföreskrifterna för samtliga typer av terminaler. 

9.2.1.3 Basstationers utstrålade effekt utanför eget frekvensblock inom 
frekvensbandet 

PTS avser att tillämpa nivåer för Övergångsområde och Basvärde, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, motsvarande de som återges i Tabell 2 nedan, 

såvida inte tillståndshavarna i bandet kommit överens om att tillämpa mindre strikta 

nivåer sinsemellan. 
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Tabell 2 BEM för basstationer inom frekvensutrymmet 925–960 MHz, per antenn. 

BEM-element Frekvensområde Maxgräns för 

medelvärde för EIRP 

per antenn (*) 

Övergångsområde 

0 till 0,2 MHz offset från blockgränsen 32,4 dBm/(0,2 MHz) 

0,2 till 1 MHz offset från blockgränsen 13,8 dBm/(0,8 MHz) 

1 till 5 MHz offset från blockgränsen 5 dBm/MHz 

5 till 10 MHz offset från blockgränsen 12 dBm/(5 MHz) 

Basvärde > 10 MHz offset från blockgränsen 3 dBm/MHz  

(*): Gränserna för EIRP skulle kunna mjukas upp på nationell nivå, antingen genom 
överenskommelse mellan alla berörda operatörer av markbundna system som kan 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster eller i enlighet med redan befintligt 
nationellt genomförande. 

9.2.1.4 Basstationers utstrålade effekt utanför frekvensbandet 

PTS avser att tillämpa nivåer för Kompletterande basvärdet, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, motsvarande de som återges i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 BEM för basstationer inom frekvensutrymmena 915–925 MHz och 960–970 MHz, per antenn. 

BEM-element Tillämpligt frekvensområde Maxgräns för 

medelvärde för EIRP 

per antenn (*) (**) 

Kompletterande 

basvärde 

0 till 0,2 MHz offset från blockgränsen 32,4 dBm/(0,2 MHz) 

0,2 till 1 MHz offset från blockgränsen 13,8 dBm/(0,8 MHz) 

1 till 5 MHz offset från blockgränsen 5 dBm/MHz 

5 till 10 MHz offset från blockgränsen 12 dBm/(5 MHz) 

> 10 MHz offset från blockgränsen (***) 3 dBm/MHz  

(*): Förutsatt att angränsande tjänster, tillämpningar och nät förblir skyddade över 960 MHz, 
under 1 805 MHz och över 1 880 MHz, får högre EIRP-gränser tillämpas för basstationer från 
fall till fall på nationell nivå. Närmare bestämt gäller följande: 

a) EIRP-gränser upp till 6 dB högre tillåts i intervallet 0–0,2 MHz från bandkanten för att stödja 
effekten inom blocket för smalbandssystem på över 49 dBm/(200 kHz) (alltså upp till 
55 dBm/(200 kHz)), 
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b) EIRP-gränser upp till 11 dB högre tillåts i intervallet 0–10 MHz från bandkanten för att stödja 
högre antennförstärkning än 18 dBi (alltså upp till 29 dBi). 

(**): Förutsatt att angränsande tjänster, applikationer och nätverk under 925 MHz förblir 
skyddade, kan högre EIRP-gränser tillämpas för basstationer från fall till fall på nationell nivå. 

(***) Mer än 10 MHz utanför band-kant gäller spurious-nivåer enligt 
ERC-rekommendation74-01. 

För det fall att tillståndshavaren önskar överskrida någon av nivåerna i Tabell 3 inom 

0–10 MHz utanför bandkanten, i enlighet med den nationella flexibilitet som framgår 

av (*), ska denne kontakta PTS och visa på att användningar i angränsande band är 

skyddade. 

Utefter järnväg gäller specifika nivåer för maximalt tillåten signalstyrka under 925 MHz 

(oönskad utsändning) för att skydda GSM-R och dess efterföljare. Dessa nivåer 

beskrivs närmare i avsnitt 9.2.2. 

9.2.2 Villkor för samexistens med tågkommunikation under 925 MHz 

9.2.2.1 Nödvändig frekvensseparation mellan användningar 

För att kunna tilldela det nedersta frekvensblocket (925–930 MHz) i 900 MHz-bandet 

i sin helhet, så att 5 MHz LTE och NR kan användas även i detta frekvensblock, avser 

PTS att efter 31 december 2025 inte längre skydda den översta kanalen för GSM-R 

(ARFCN 973) med bärvågsfrekvens 924,8 MHz. 

För de parade frekvensbanden 874,4–880,0 MHz och 919,4–925,0 MHz finns 

harmoniserande genomförandebeslut från europeiska kommissionen avseende 

tågkommunikation. PTS konstaterar att varken genomförandebeslutet för 

tågkommunikation23 eller genomförandebeslutet för 900 MHz-bandet20 innehåller 

något obligatoriskt krav på frekvensseparation mellan GSM-R under 925 MHz och 

bredbandiga system över 925 MHz. För UMTS i det nedersta frekvensblocket är det 

möjligt att uppnå 2,8 MHz frekvensseparation mellan bärvågsfrekvensen för UMTS i 

detta block (927,6 MHz) och bärvågsfrekvensen för den översta kanalen för GSM-R 

(924,8 MHz). Denna frekvensseparation anses nödvändig för okoordinerade UMTS- 

och GSM-nät. Men om det nedersta blocket ska kunna användas i sin helhet för LTE 

och i synnerhet för NR är det inte möjligt att upprätthålla 200 kHz frekvensseparation 

mellan blockkanten för en LTE/NR-signal och kanten för den översta GSM-R-kanalen. 

Därför avser PTS att efter 31 december 2025 inte längre skydda den översta kanalen 

för GSM-R (ARFCN 973) med bärvågsfrekvens 924,8 MHz. 

                                                        
23 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1730 av den 28 september 2021 om 

harmoniserad användning av de parade frekvensbanden 874,4–880,0 MHz och 919,4–925,0 MHz och 

av det oparade frekvensbandet 1 900–1 910 MHz för mobil radio för järnväg 
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9.2.2.2 Villkor inom bandet för att förhindra ”blocking” av tågmottagare 

För att förhindra blocking av mottagarna på tågen avser PTS att tillämpa följande 

gränsvärden för mottagen signalstyrka 4 m ovanför järnväg med 0 dBi-antenn: 

För det nedersta frekvensblocket (925–930 MHz) gäller -18 dBm/5 MHz 

För resterande frekvensblock (inom 930–960 MHz) gäller -13 dBm/5 MHz 

Värdena förutsätter inte att externa filter installerats på tågmottagarna. 

De föreslagna gränsvärdena innebär en skärpning med 13 dB jämfört med 

gränsvärdena i de nuvarande tillståndsvillkoren, som utgår från att filter installerats på 

mottagarna för GSM-R på tågen. Sedan nuvarande tillståndsvillkor sattes har ETSI 

tagit fram en uppdaterad standard med förbättrade mottagarkrav för GSM-R.24 

CEPT-regleringen för tågkommunikation25, både för GSM-R och dess efterföljare 

FRMCS, utgår från att terminalerna (både de för GSM-R och framtida bredbandiga 

LTE/NR-baserade) har blocking-egenskaper motsvarande de i den nämnda 

standarden. Jämfört med äldre terminaler för GSM-R är mottagarfiltreringen 

förbättrad, men terminalerna klarar trots det inte de signalnivåer som dagens 

nationella lösning med externa filter medger. Transportstyrelsen har framfört att 

nuvarande filterlösning inte är förenlig med järnvägsregleringens krav på 

interoperabilitet. Därav den föreslagna skärpningen med 13 dB, som inte förutsätter 

att externa filter installerats på tågmottagarna. 

Eftersom PTS avser att förena ett tillstånd i 900 MHz-bandet med krav på täckning, 

främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar, har myndigheten 

utrett om ett skärpt blocking-krav riskerar att försvåra möjligheterna att uppfylla ett 

täckningskrav längs järnvägar. Bedömningen är att ett skärpt blocking-krav inte 

kommer att försvåra möjligheterna att uppfylla ett täckningskrav längs järnvägar. 

  

                                                        
24 TS 102 933-1 v1.3.1 (2014-06) 

Denna uppdaterade standard specificerar ”enhanced blocking/intermodulation threshold for GSM-R cab-

radios in a way that they are able to cope with ECS emissions above 925 MHz”. 
25 Se CEPT-rapport 74 
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9.2.2.3 Villkor gällande oönskad utsändning under 925 MHz 

För oönskad utsändning under 925 MHz avser PTS att tillämpa följande gränsvärden 

för mottagen signalstyrka 4 m ovanför järnväg med 0 dBi-antenn: 

För samtliga frekvensblock gäller 

-107 dBm/200 kHz inom 919,4–925 MHz 

utan att informera tillståndshavare inom detta frekvensutrymme. 

För det nedersta frekvensblocket (925–930 MHz) gäller 

-70 dBm/200 kHz inom 924,8–925,0 MHz, och 

-95 dBm/200 kHz inom 919,4–924,8 MHz 

efter att först ha informerat tillståndshavare inom dessa frekvensutrymmen. 

För resterande frekvensblock (inom 930–960 MHz) gäller 

- 98 dBm/200 kHz inom 919,4–925,0 MHz 

efter att först ha informerat tillståndshavare inom detta frekvensutrymme. 

De föreslagna tillståndsvillkoren innebär en möjlighet för tillståndshavarna att lokalt få 

höja signalnivån inom frekvensutrymmet 919,4–925,0 MHz till -95 dBm/200 kHz 

respektive till -98 dBm/200 kHz efter att först ha informerat tillståndshavare inom 

detta frekvensutrymme. Villkoren motsvarar de som finns i befintliga tillstånd. 

9.2.3 För 2,1 GHz-bandet 

9.2.3.1 Basstationers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

PTS avser att inte införa ett gränsvärde för basstationssändares maximala effekt 

inom eget tilldelat block. 

Gränsvärde för basstationssändares maximala effekt inom eget tilldelat block är, 

enligt kommissionens genomförandebeslut, inte obligatoriskt. I beslutet anges att 

administrationer som så önskar kan sätta ett gränsvärde på 65 dBm/5 MHz EIRP per 

antenn för icke-AAS och ett gränsvärde på 57 dBm/5 MHz TRP per cell för AAS. PTS 

gör bedömningen att ett gränsvärde för basstationssändares maximala effekt inom 

eget tilldelat block inte behöver införas. 

Avsaknad av denna begränsning medför större frihet och ansvar för tillståndshavarna 

vid utbyggnad av näten och medför inget avvikande från genomförandebeslutet. I 

befintliga tillstånd i det nu aktuella frekvensbandet finns inte villkor om denna 

begränsning.  
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9.2.3.2 Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

PTS avser att sätta gränsvärden för terminalers maximala medeleffekt, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, till 24 dBm EIRP för fasta eller installerade 

terminaler och till 24 dBm TRP för mobila eller nomadiska terminaler, genom att detta 

värde införs i Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för 

användning av vissa radiosändare (Undantagsföreskrifterna). 

Tillståndshavarens installationer av fasta terminaler utanför tätort26 har rätt att 

överskrida 24 dBm EIRP. Detta gäller under förutsättning att skadlig störning inte 

orsakas på annan radioanvändning samt att villkor enligt koordineringsavtal med 

andra länder är uppfyllda. 

Kommissionens genomförandebeslut anger för terminaler ett gränsvärde för maximal 

medeleffekt inom använt block på 24 dBm. Denna effektgräns anges som EIRP för 

fasta eller installerade terminaler och som TRP för mobila eller nomadiska terminaler. 

EIRP och TRP är likvärdiga för rundstrålande antenner. Det är fastställt att detta värde 

kan omfattas av en tolerans som anges i de harmoniserade standarderna för att ta 

hänsyn till drift under extrema miljöförhållanden och till variationer i tillverkningen. 

Enligt genomförandebeslut kan medlemsstaterna lätta på denna gräns för särskilda 

tillämpningar, exempelvis fasta terminaler i landsbygdsregioner, under förutsättning 

att skyddet av andra tjänster, nät och tillämpningar inte äventyras och att 

gränsöverskridande skyldigheter är fullgjorda. PTS avser att inkludera denna 

möjlighet för tillståndshavarna. 

9.2.3.3 Basstationers utstrålade effekt utanför eget frekvensblock inom 
frekvensbandet för icke-AAS-basstationer och AAS-basstationer 

PTS avser att tillämpa nivåer för Basvärde och för Övergångsområde, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, motsvarande de som återges i Tabell 4 nedan 

såvida inte tillståndshavarna i bandet kommit överens om att tillämpa mindre strikta 

nivåer sinsemellan. 

  

                                                        
26 Med tätort menas områden som har mer än 200 invånare och där det är mindre än 200 meter mellan 

husen, i enlighet med den tätortsdefinition som Statistiska centralbyrån använder. 
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Tabell 4 BEM för basstationer (utan resp. med AAS) inom frekvensutrymmet 2110–2170 MHz 

BEM-element 
Frekvensområde 

inom FDD- 
nedlänk 

Maximal 
medeleffekt 
EIRP (icke-
AAS) per 
antenn (*) 

Maximal 
medeleffekt 

TRP (AAS) per 
cell (**) 

 
Mätbandbredd 

Basnivå 
Frekvenser 

separerade mer 
än 10 MHz från 
lägre eller övre 

blockkanten 

9 dBm 1 dBm 5 MHz 

Övergångs-
område 

– 10 till – 5 MHz 
från nedre 

blockkanten 

11 dBm 3 dBm 5 MHz 

-5 till 0 MHz från 
nedre 

blockkanten 

16,3 dBm 8 dBm 5 MHz 

0 till +5 MHz från 
övre blockkanten 

16,3 dBm 8 dBm 5 MHz 

+ 5 till +10 MHz 
från övre 

blockkanten 

11 dBm 3 dBm 5 MHz 

(*) BEM-nivån för icke-AAS definieras per antenn och gäller för basstationskonfigurationer 
med upp till fyra antenner per sektor. 
(**) I en sektorsövergripande basstation gäller maximal medeleffekt för AAS för var och en 
av de enskilda sektorerna. 

Förklaring till Tabell 4: I överensstämmelse med standardiseringen av oönskad utstrålad effekt (TRP) för 

AAS-basstationer i ETSI TS 138 104 (V15.6.0), bilaga F, avsnitten F.2 och F.3, sätts TRP-gränsvärdena 

utanför blocket till ett värde som motsvarar totalt åtta lobformade antennelement, vilket leder till en skillnad 

på 8 dB mellan AAS och icke-AAS inom blocket. 

9.2.4 För 2,6 GHz-bandet 

9.2.4.1 Basstationers utstrålade effekt inom eget frekvensblock  

PTS avser att inte införa ett gränsvärde för basstationssändares maximala effekt 

inom eget tilldelat block inom 2575–2690 MHz. Inom 2570–2575 MHz avser PTS att 

införa ett gränsvärde för basstationssändares maximala effekt enligt Tabell 5 nedan. 

Gränsvärde för basstationssändares maximala effekt inom eget tilldelat block är, 

enligt genomförandebeslut, inte obligatoriskt. Administrationer som så önskar kan 

sätta ett gränsvärde mellan 61 dBm/5 MHz och 68 dBm/5 MHz EIRP per antenn för 

icke-AAS och ett gränsvärde mellan 53 dBm/5 MHz och 60 dBm/5 MHz TRP per cell 

för AAS. PTS gör bedömningen att ett gränsvärde för basstationssändares maximala 

effekt inom eget tilldelat block inte behöver införas.  

Avsaknad av denna begränsning medför större frihet och ansvar för tillståndshavarna 

vid utbyggnad av näten och medför inget avvikande från genomförandebeslutet. I 
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befintliga tillstånd i det nu aktuella frekvensbandet finns inte villkor om denna 

begränsning.  

För att uppnå samexistens mellan angränsande FDD-nät och TDD-nät införs blocket 

2570–2575 MHz (med undantag av drift med TDD och endast upplänk i detta block) 

som ett begränsat spektrumblock för alla angränsande konfigurationer med: 

i) FDD-AAS intill TDD-icke-AAS och  

ii) FDD-icke-AAS intill TDD-AAS. 

Tabell 5 Gränsvärde för maximala effekt för basstationer (utan resp. med AAS) inom begränsat block 

BEM-element Frekvensområde 
Gräns för EIRP 
(icke-AAS) per 

antenn 

Gräns för TRP 
(AAS) per cell (*) 

Inom blocket 
Spektrum för 

begränsat block 
+ 25 dBm/5 MHz + 22 dBm/5 MHz (**) 

(*) I en basstation med flera sektorer gäller gränsen för utstrålad effekt för var och en av de 
enskilda sektorerna.  
(**) Det noteras att denna gräns i vissa anläggningsscenarier inte kan garantera störningsfri 
upplänk i angränsande kanaler, även om störningar typiskt skulle dämpas genom 
byggnaders penetrationsdämpning och/eller olika antennhöjder.  

Frekvensblocket 2615–2620 MHz, som finns omedelbart intill FDD-nedlänk, kan 

utsättas för en ökad störningsrisk på grund av utstrålning från FDD-nedlänk och 

bedöms därför kunna ha begränsningar i sin användbarhet. 

9.2.4.2 Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

PTS avser att sätta gränsvärden för terminalers maximala medeleffekt, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, motsvarande de som återges i Tabell 6 nedan, 

genom att detta värde införs i Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från 

tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare (Undantagsföreskrifterna). 

Tabell 6 BEM för terminaler 

BEM-element 
Maximal medeleffekt EIRP 
(inklusive ATPC27- område)  

Maximal medeleffekt TRP 
(inklusive ATPC- område)  

Inom blocket 
+ 35 dBm/5 MHz + 31 dBm/5 MHz 

Anmärkning: EIRP bör användas för fasta eller installerade terminaler och TRP bör användas 
för mobila eller nomadiska terminaler.  

                                                        
27 ATPC - Automatic Transmitter Power Control 
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9.2.4.3 Basstationers utstrålade effekt utanför eget frekvensblock inom 
frekvensbandet för icke-AAS-basstationer och AAS-basstationer 

PTS avser att tillämpa nivåer för Basvärde och för Övergångsområde, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut, motsvarande de som återges i Tabell 7 och 

Tabell 8 nedan såvida inte tillståndshavarna i bandet kommit överens om att tillämpa 

mindre strikta nivåer sinsemellan. 

Tabell 7 Basnivå för basstationer (utan resp. med AAS) inom frekvensutrymmet 2500–2690 MHz 

BEM-element Frekvensområde 

Maximal 
medeleffekt 

EIRP (icke-AAS) 
per antenn 

Maximal 
medeleffekt TRP 
(AAS) per cell (*) 

Basnivå 
FDD-nedlänk; TDD-block 

som synkroniseras med det 
TDD-block som övervägs; 

TDD-block som används för 
endast nedlänk (**); området 

2615–2620 MHz. 

+ 4 dBm/MHz + 5 dBm/MHz (***) 

Frekvenser i bandet 2500–
2690 MHz som inte 

omfattas av definitionen i 
raden ovan. 

– 45 dBm/MHz – 52 dBm/MHz 

(*) I en basstation med flera sektorer gäller maximal medeleffekt för var och en av de 
enskilda sektorerna. 
(**) Införande av FDD AAS påverkar inte användningen av endast nedlänk för vare sig icke-
AAS eller AAS. 
(***) Denna gräns för basnivån är, när den tillämpas på nedlänkssändning, baserad på 
antagandet att utstrålningen kommer från en makrobasstation. Det bör noteras att trådlösa 
accesspunkter med kort räckvidd (små basstationer) kan anläggas på lägre höjd och 
därmed närmare terminaler, vilket kan leda till högre störningsnivåer om effektgränserna 
ovan används. 

Förklaring till Tabell 7: Både EIRP-gränsen och TRP-gränsen är integrerade över en bandbredd på 1 MHz. 

Tabell 8 Övergångsnivå för basstationer (utan resp. med AAS) inom frekvensutrymmet 2500–2690 MHz 

BEM-element Frekvensområde 

Maximal 
medeleffekt 

EIRP (icke-AAS) 
per antenn 

Maximal 
medeleffekt TRP 
(AAS) per cell (*) 

Övergångsområde 
–5,0 till 0 MHz räknat från 

blockets nedre kant, eller 0 
till +5,0 MHz räknat från 

blockets övre kant. 

+ 16 dBm/5 MHz 
(**) 

+ 16 dBm/5 MHz 
(**) 

(*) I en basstation med flera sektorer gäller maximal medeleffekt för var och en av de 
enskilda sektorerna. 
(**) Denna gräns är baserad på antagandet att utstrålningen kommer från en 
makrobasstation. Det bör noteras att trådlösa accesspunkter med kort räckvidd (små 
basstationer) kan anläggas på lägre höjd och därmed närmare terminaler, vilket kan leda till 
högre störningsnivåer om den här effektgränsen används. I sådana fall får medlemsstaterna 
fastställa en lägre, nationell gräns. 
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9.2.4.4 Basstationers utstrålade effekt för icke-AAS-basstationer med 
begränsningar för antennplacering och utstrålad effekt  

PTS avser inte att införa mindre strikta utomblocksvillkor för icke-AAS basstationer 

som har begränsningar för antennplacering och utstrålad effekt. 

Det finns, enligt kommissionens genomförandebeslut, en möjlighet att på nationell 

basis använda alternativa effektgränser i BEM, om basstationen har begränsningar 

för antennplaceringen, dvs. om basstationens antenner är placerade inomhus eller 

om antennhöjden är under ett visst värde. I sådana fall kan BEM för ett begränsat 

spektrumblock för icke-AAS följa Tabell 9, förutsatt att Tabell 7 tillämpas vid 

geografiska gränser till andra medlemsstater och att Tabell 5 kvarstår som giltig för 

hela landet.  

Tabell 9 BEM för basstationer (utan AAS) med begränsningar för antennplacering och utstrålad effekt 

BEM-element Frekvensområde Maximal medeleffekt EIRP 

Basnivå 
Från bandets nedre kant (2500 MHz) 

till –5,0 MHz räknat från blockets nedre 
kant, eller från +5,0 MHz räknat från 
blockets övre kant till bandets övre 

kant (2690 MHz). 

– 22 dBm/MHz 

Övergångsområde 
–5,0 till 0 MHz räknat från blockets 

nedre kant, eller 0 till +5,0 MHz räknat 
från blockets övre kant. 

6 dBm/5 MHz 

PTS avser inte att i tillståndsvillkoren införa mindre strikta utomblocksvillkor för icke-

AAS basstationer som har begränsningar för antennplacering och utstrålad effekt. 

PTS noterar att tillståndshavarna i bandet kommer att ha möjligheten att komma 

överens om att tillämpa mindre strikta nivåer sinsemellan om en överenskommelse 

om detta kan träffas med samtliga berörda tillståndshavare. Dock måste man 

fortfarande säkerställa att Tabell 7 tillämpas vid geografiska gränser till andra 

medlemsstater. 

9.2.4.5 Basstationers utstrålade effekt utanför frekvensbandet 

PTS avser att inte tillämpa nivåer för Kompletterande basvärdet för FDD-AAS-

basstationer. 

Genomförandebeslutet anger bland annat den kompletterande basnivån för FDD-

AAS-basstationer som är en effektgräns utanför blocket och som kan tillämpas för 

att minska det nödvändiga samordningsområdet med avseende på stationer för 

radioastronomitjänsten Radio Astronomy Service (RAS) och skydda RAS i det 

angränsande frekvensbandet 2690–2700 MHz i vissa geografiska områden. 

Ytterligare åtgärder kan krävas på nationell nivå för att skydda RAS-stationer. PTS gör 
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bedömningen att den kompletterande basnivån för FDD-AAS-basstationer inte 

behöver införas. 

9.2.5 Villkor för skydd av Onsala Rymdobservatoriums verksamhet 

PTS avser förena tillstånden i 2,6 GHz-bandet med följande villkor för skydd av 

Onsala Rymdobservatoriums verksamhet i frekvensutrymmet 2690–2700 MHz: 

- Tillståndshavare får vid Onsala Rymdobservatorium (longitud: 11 55 35, latitud: 57 23 

45, höjd över havsnivå: 20 m) inte överskrida den i ITU-R Rekommendation RA 769–

228 angivna interferensnivån på –205 dBW/m2/Hz i frekvensbandet 2690–2700 MHz. 

Tillståndshavaren får avvika från den interferensnivån i frekvensbandet 2690–

2700 MHz under förutsättning att Onsala Rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 

PTS ser inte att det finns skäl att förena tillstånden i 2,1 GHz- respektive 2,6 GHz-

bandet med villkor för skydd av Onsala rymdobservatoriums verksamhet i 

frekvensutrymmena 2200–2290 MHz och 2655–2690 MHz.  

Onsala rymdobservatorium har framfört önskemål om skydd från mobilt bredband i 

2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden för verksamheten inom frekvensutrymmena 

2200-2290 MHz, 2655–2690 MHz och 2690–2700 MHz. 

9.2.5.1 Onsala rymdobservatoriums verksamhet i frekvensutrymmet  
2200–2290 MHz  

I frekvensutrymmet 2200–2290 MHz utförs VLBI29-mätningar vid Onsala 

Rymdobservatorium. 

Befintlig användning av 2,1 GHz-bandet är mobilt bredband och tillhör mobila 

radiotjänster vilka är, enligt ITU-R Radioreglementet, primära radiotjänster i det 

bandet. Mobila radiotjänster är allokerade på primär basis även i frekvensutrymmet 

2200–2290 MHz. En allokering för radioastronomin finns dock inte - varken i 2,1 GHz-

bandet eller i det aktuella 2200–2290 MHz. 

2,1 GHz-bandet är i Europa harmoniserat för markbundna system som kan 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. EU-kommissionen har fastställt 

tekniska implementeringsåtgärder genom kommissionens beslut (EU) 2020/667. 

Skyddskriterier för VLBI-mätningar är angivna i ITU-R rekommendation RA.769–2. 

Frekvensavståndet mellan VLBI-mätningar i 2200–2290 MHz och nedlänken i 

2,1 GHz-bandet, 2110–2170 MHz, är 30 MHz. I kommissionsbeslut (EU) 2020/667 står 

                                                        
28  Enligt rekommendation ITU-R RA.769–2 Tabell 3, för VLBI-mätningar med centerfrekvens 2695 MHz, 

ligger interferenströskel på -205 dBW/m2/Hz (SPFD).  
29 VLBI - Very Long Baseline Interferometry 
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det att spurious domain (den oavsedda domänen) för basstationssändare i 

frekvensbandet 2110–2170 MHz börjar 10 MHz från bandkanten. Det betyder att 

eventuella emissioner från basstationssändare i frekvensbandet 2110–2170 MHz faller 

inom spurious domain eftersom frekvensavståndet från 2170 MHz till 2200 MHz är 

30 MHz och därmed överstiger 10 MHz. Gränsvärden för spurious emission ges i 

ERC-rekommendation 74-0122 samt i relevanta ETSI-standarder men utgör inte 

tillståndsvillkor. Generellt gäller att emissionsnivån från radiosändare inte kan antas 

understiga gränsvärdet för spurious emission30. Utgående från att 

basstationssändare i 2,1 GHz-bandet sänder med en nivå motsvarande gränsvärdet 

för spurious emission inom 2200–2290 MHz, skulle villkor om skydd av VLBI-

mätningar enligt ITU-R rekommendation RA.769–2 inom detta frekvensutrymme, 

kunna begränsa framtida användning av 2,1 GHz-bandet för mobilt bredband och 

även medföra krav på avveckling av befintliga basstationer kring Onsala 

Rymdobservatorium. Därför föreslår PTS att inte förena tillstånden i 2,1 GHz-bandet 

med villkor om skydd av Onsala rymdobservatoriums verksamhet i frekvensutrymmet 

2200–2290 MHz  

9.2.5.2 Onsala rymdobservatoriums verksamhet i frekvensutrymmena  
2655-2690 MHz och 2690–2700 MHz  

a) Frekvensutrymmet 2655-2690 MHz 

I frekvensutrymmet 2655-2690 MHz utförs studier av det nya geodetiska VLBI-

systemet (VGOS31) för bredbandiga observationer mellan 2 och 14 GHz vid Onsala 

Rymdobservatorium. 

Befintlig användning i 2,6 GHz-bandet är mobilt bredband och tillhör mobila tjänster 

vilka, enligt ITU-R Radioreglementet, är primära radiotjänster i det bandet. 

Radioastronomi som är en sekundär tjänst i 2655–2690 MHz ska inte orsaka skadlig 

störning eller kräva skydd mot skadlig störning från primära tjänster  

2,6 GHz-bandet räknas som ett av de bäst harmoniserade frekvensbanden för mobilt 

bredband och är i Europa harmoniserat för markbundna system som kan 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster, enligt kommissionens 

genomförande beslut (EU) 2020/636.  

Att förena tillstånden i det aktuella frekvensutrymmet med villkor om skydd av VLBI-

mätningar i 2655–2690 MHz, enligt ITU-R rekommendation RA.769–2, skulle 

                                                        
30 “Emission on a frequency, or frequencies, which are outside the necessary bandwidth and the level of  

which may be reduced without affecting the corresponding transmission of information. Spurious  

emissions include harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency  

conversion products but exclude out-of-band emissions.” (ITU-R RR Article 1, No. 1.145) 
31 VGOS - VLBI Global Observing System 
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innebära en ineffektiv användning av frekvensresurser som är harmoniserade för 

mobilt bredband och därmed starkt försämrade förutsättningar för god 

kapacitetsstäckning i ett mycket stort område i södra Sverige. Därför föreslår PTS att 

inte förena tillstånden i 2,6 GHz-bandet med villkor om skydd för Onsala 

rymdobservatoriums verksamhet i frekvensutrymmet 2655–2690 MHz.  

b) Frekvensutrymmet 2690–2700 MHz 

Frekvensutrymmet 2690–2700 MHz är enligt svenska frekvensplanen32 avsatt endast 

för radioastronomi. Enligt ITU-R Radioreglementet Artikel 5 är bandet  

2690–2700 MHz globalt allokerat för radioastronomi, jordutforskning via satellit 

(passiv) och rymdforskning (passiv) på ko-primär basis. Dessutom är, enligt fotnoten 

FN 5.340 i Radioreglementet, all radiosändning förbjuden i det bandet.  

I 2,6 GHz-bandet föreslås samma villkor som idag gäller för befintliga tillstånd i 

bandet, för skydd av Onsala rymdobservatoriums verksamhet i frekvensutrymmet 

2690–2700 MHz: 

- Tillståndshavare får vid Onsala Rymdobservatorium (longitud: 11 55 35, latitud: 57 23 

45, höjd över havsnivå: 20 m) inte överskrida den i ITU-R Rekommendation RA 769–2 

angivna interferensnivå på  –205 dBW/m2/Hz i frekvensbandet 2690–2700 MHz. 

Tillståndshavaren får avvika från den interferensnivån i frekvensbandet 2690–

2700 MHz under förutsättning att Onsala Rymdobservatorium godkänner avvikelsen.  

9.3 Tidssynkronisering i 2,6 GHz-bandet 

Om fler än en tillståndshavare tilldelas tillstånd för TDD i 2,6 GHz-bandet avser PTS 

förena tillstånden med villkor om tidssynkronisering. 

För TDD i 2,6 GHz-bandet har PTS definierat två olika ramstrukturer, där den första 

möjliggör synkronisering av nät baserade på LTE respektive NR, medan den andra 

endast är anpassad för NR. Om tillståndshavarna inte kommit överens om annat 

gäller att den första ramstrukturen ska tillämpas om någon tillståndshavare i bandet 

tillkännager att utbyggnad kommer att baseras på LTE. I annat fall, utan en 

överenskommelse, ska den andra ramstrukturen tillämpas. Förslag på villkor om 

tidssynkronisering återfinns i Bilaga 1 till detta dokument. 

  

                                                        
32 Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2019:1) om den svenska frekvensplanen 
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9.4 Delningsvillkor 

PTS avser att enligt 3 kap. 11 § första stycket punkten 5 förena tillstånden med villkor 

om delning. Frekvensutrymmena delas med andra under förutsättning att 

tillståndshavarna i de aktuella frekvensbanden har prioritet och inte utsätts för skadlig 

störning. 

Tillståndsvillkoren ska möjliggöra delning genom tilldelning av sekundära tillstånd 

(tillstånd som meddelas på delad basis och som inte har prioritet) för annan 

användning och användning av framtida standardiserat regelverk eller sofistikerad 

teknik. Tillståndshavaren ska medverka till att, på lämpligt sätt, tillgängliggöra 

information om användning samt aktuell och planerad utbyggnad för att möjliggöra 

delning av frekvensutrymme. 

PTS bedömer att det i varierande grad kommer finnas geografiska områden inom 

vilka spektrum inte är aktiverat, även efter det att huvuddelen av utbyggnaden i 

aktuella frekvensband är genomförd. I likhet med vad som gäller idag för redan 

tilldelade blocktillstånd bör därför möjligheten för PTS att utfärda lokala sekundära 

tillstånd i frekvensutrymmet möjliggöras av tillståndsvillkoren. Delning via tilldelning av 

sekundära tillstånd anses av PTS vara ett lämpligt verktyg för att i framtiden kunna 

uppnå ett effektivt frekvensutnyttjande. 

Man bör dock notera att den primära tillståndshavaren även har en rätt att, efter 

medgivande från PTS, hyra ut hela eller del av sitt tillstånd. För blocktillståndshavare 

innebär det en möjlig intäkt för att låta någon annan få tillgång till frekvensutrymme 

som inte används. Bestämmelserna om såväl delning som uthyrning syftar till att 

uppnå ett så effektivt frekvensutnyttjande som möjligt genom att möjliggöra 

användning av tilldelade frekvenser i de fall blocktillståndshavaren inte själv nyttjar 

frekvenserna. 

9.5 Villkor om koordinering 

PTS avser att tillämpa följande villkor för att skydda Försvarsmaktens användning: 

Tillståndshavarna ska koordinera med och inhämta samtycke från Försvarsmakten 

vid installation av nya sändare samt vid ändring av befintliga sändare (t.ex. ändrad 

teknik, riktning/tilt, effekt, kanalbredd) för 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden i 

följande kommuner: Ekerö, Gotland, Karlskrona, Kungsbacka, Marks, Simrishamn, 

Skurup, Trelleborg, Varberg, Vellinge och Ystad. 

PTS avser även tillämpa följande villkor: 

Tillståndshavaren ska följa villkor enligt gällande koordineringsavtal mellan Sverige 

och andra stater. 
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10. Villkor om krav som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet 

PTS avser att förena tillstånden i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden med krav 

som är av betydelse för Sveriges säkerhet. 

En förutsättning för att en ansökan om tillstånd att använda radiosändare ska kunna 

beviljas är enligt 3 kap. 6 § första stycket punkten 7 LEK att det kan antas att 

radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Enligt 3 kap. 

11 § första stycket punkten 10 LEK får tillstånd att använda radiosändare förenas med 

villkor om bl.a. krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Med stöd av 7 kap. 6 § 

LEK får ett tillstånd vidare återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om 

radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller det kan antas att 

radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada. 

Av 3 kap. 11 § första stycket punkten 10 LEK följer att tillstånd att använda 

radiosändare får förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet. I förarbetena till bestämmelsen uttalas bl.a. följande. ”Radioanvändning kan 

vara säkerhetshotande på grund av den tekniska utrustning som används. Det bör 

därför vara möjligt att i tillståndsvillkor ställa säkerhetskrav på teknisk utrustning, den 

organisation eller de avtal som är relaterade till radioanvändningen. Det bör också 

vara möjligt att t.ex. utesluta komponenter, leverantörer eller servicepersonal som inte 

håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Även andra typer av villkor bör kunna komma 

ifråga beroende på vilka krav som hänsyn till Sveriges säkerhet ställer utifrån de 

hotbilder som finns i det enskilda fallet, det slag av radioanvändning det är fråga om 

och vilken omfattning verksamheten har.”33 

PTS avser att förena tillstånden att använda radiosändare i de aktuella 

frekvensbanden med ett generiskt villkor om krav som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet. Villkoret utformas som ett krav på att tillståndshavaren ska vidta de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att 

radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet.  

Utöver det generiska villkoret kan PTS utforma andra villkor. I tilldelningarna av 

tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden ställde PTS ett 

antal villkor34 baserade på Säkerhetspolisen och Försvarsmaktens bedömningar i 

samrådet. Användningen av radiosändare i den kommande tilldelningen förväntas 

inte skilja sig från användningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Därför är det troligt 

att PTS kommer ställa liknande villkor i den kommande tilldelningen. En granskning av 

                                                        
33 Prop. 2019/20:15 s. 31 
34 Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden | PTS, 18-8496 aktbilagor 

348-352 

https://www.pts.se/sv/dokument/beslut/radio/2021/beslut-om-tillstand-att-anvanda-radiosandare-i-35-ghz--och-23-ghz-banden/


2022-02-24 Promemoria   31 

Post- och telestyrelsen 

leverantörer och underleverantörer kommer att genomföras utifrån de 

bedömningskriterier och principer som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 

presenterade i ”Inriktning för samråd med Post- och telestyrelsen (PTS) inför 

tilldelning av frekvenstillstånd”.35 De villkor som blir aktuella kommer att presenteras, 

efter att PTS samråd av ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har 

genomförts, i samrådsversionen av AI del 2. PTS eftersträvar att sätta generella villkor 

som blir gällande för alla tillståndshavare.  

11. Konkurrensfrämjande åtgärder - 
spektrumtak 

PTS föreslår att ett spektrumtak på 2×20 MHz tillämpas vid tilldelningen av 900 MHz-

bandet, och att ett spektrumtak på 120 MHz (oavsett FDD eller TDD) tillämpas vid 

tilldelningen av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.  

11.1 Bakgrund 

En fråga som aktualiseras när tillstånd ska tilldelas i ett urvalsförfarande är huruvida 

det ska finnas någon begränsning av hur mycket spektrum som en enskild aktör får 

förvärva. Det vill säga om tilldelningen ska ha ett spektrumtak, vilket är den största 

mängd spektrum som kan förenas med tillstånd för en och samma budgivare.  

Den lagliga grunden för att förena en tilldelning genom auktion med spektrumtak är 

idag angiven i 8 § PTS föreskrifter om spektrumauktioner.36  

En del ändringar har dock presenterats i lagrådsremissens37 förslag till en ny lag om 

elektronisk kommunikation, varav en är att PTS mandat att meddela föreskrifter om 

auktioner kommer att försvinna. Detta innebär att PTS föreskrifter om 

spektrumauktioner ska upphävas när den nya lagen om elektronisk kommunikation 

träder i kraft. Emellertid framhåller regeringen i lagrådsremissen att PTS 

fortsättningsvis kommer att kunna besluta om spektrumtak då den bedömer att 

detta ryms inom de relativt vida ramar som ges att utforma det urvalsförfarande som 

ska användas.38  

                                                        
35 Inriktning-for-samrad-med-PTS-infor-tilldelning-av-frekvenstillstand.pdf (sakerhetspolisen.se), PTS 19-

8496 aktbilaga 314 
36 PTSFS 2008:1 
37 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/11/genomforande-av-direktivet-om-

inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation/  
38 Ibid. s. 137–138 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/11/genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/11/genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
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Enligt artikel 52 i Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/197239 ska beslut om 

konkurrensfrämjande åtgärder grundas på en objektiv och framåtblickande 

bedömning av marknadens konkurrensvillkor, om åtgärder är nödvändiga för att 

upprätthålla eller uppnå effektiv konkurrens och hur sådana åtgärder kan komma att 

påverka marknadsaktörers befintliga och framtida investeringar i nätinfrastruktur. 

Spektrumtak är den vanligaste regleringsåtgärden i samband med 

spektrumtilldelningar.40 

Vid utformningen av ett spektrumtak måste PTS ta hänsyn till principerna om 

objektivitet, transparens, icke-diskriminering och proportionalitet. Syftet med 

tilldelning genom auktion är att låta det pris sökanden är villig att betala vara 

utslagsgivande. PTS bör därför lämna utrymme för budgivarnas betalningsvilja i 

auktionen. 

11.2 Överväganden 

De frekvensband som omfattas av den kommande tilldelningen utgör, tillsammans 

med andra band, en insatsvara som används för att i kombination med tillämpning av 

mobilstandarder, mjukvaror, utrustning och nätinfrastruktur producera nätkapacitet i 

radioaccessnät. 

Det finns för närvarande ingen fristående marknad för nätkapacitet i Sverige utan 

operatörerna är mer eller mindre vertikalt integrerade, även om det för närvarande 

finns tre nätdelningsbolag (Net4Mobility HB, Svenska UMTS Licens AB och 3G 

Infrastructure Services Aktiebolag) där mobiloperatörerna samarbetar i olika 

konstellationer. 

Nedan visas hur spektrum fördelas över befintliga tillståndshavare. 

                                                        
39 Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en 

europeisk kodex för elektronisk kommunikation. 
40 BEREC report on practices on spectrum authorization, award procedures and coverage obligations with 

a view to considering their suitability to 5G, 6 December 2018 
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Figur 5 Andel av spektrum under 1 GHz och mellan 1–3,72 GHz.41 Fördelat per tillståndshavare. 

   

De aktuella frekvensbanden och den nätkapacitet som produceras med hjälp av dem 

används idag framför allt till att tillhandahålla abonnemang för mobila tal- och 

datatjänster. 

Fördelningen av tilldelat spektrum är idag förhållandevis jämn för de fyra aktörer som 

verkar på slutkundsmarknaden för mobila tal- och datatjänster Tre, Telia, Telenor och 

Tele242, vilket visas i Tabell 10 nedan. Spektruminnehav i Net4Mobility och Sunab är 

fördelat till ägarbolagen enligt ägarandel. 

Tabell 10 Spektruminnehav fördelat per slutkundsoperatör för mobila tal- och datatjänster förutom 1900–

1920 MHz TDD, understa 5 MHz och översta 5 MHz i 2600 MHz TDD samt 3400–3420 MHz TDD43. 

  Innehav (MHz) Andel av spektrum 

  Under  
1 GHz 

1–3,72 
GHz 

Totalt Under 
1 GHz 

1–3,72 
GHz 

Totalt 

Tre 30 190 220 18% 26% 24% 

Telia 60 250 310 35% 34% 34% 

Tele2 44 140 184 26% 19% 21% 

Telenor 36 160 196 21% 21% 21% 

Totalt 170 740 910 100% 100% 100% 

                                                        
41 Justerat genom att inte inkludera 1900–1920 MHz TDD, understa 5 MHz och översta 5 MHz i 2600 MHz 

TDD samt 3400–3420 MHz TDD 
42 Eftersom Teracom upphörde med nyförsäljning av bredbandsabonnemang den 1 december 2021 och 

första halvåret 2021 endast hade 25 802 abonnemang inkluderas företaget inte i bedömningen av 

slutkundsmarknaden för mobila tal- och datatjänster. 
43 Frekvensbanden som undantas har begränsad användning och/eller ytterligare tekniska restriktioner. 
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Av Tabell 11 framgår andel av totalt tilldelat spektrum, andel av total datatrafik, andel 

av mobila slutkundsintäkter och andel av mobilabonnemang per operatör, vilket visar 

hur väl de fyra mobiloperatörerna har omvandlat sina respektive andelar av 

spektruminnehav till konkurrensfördelar och värden på marknaden.  

Tabell 11 Jämförelse mellan andel av totalt spektrum (exkl. 3,5 GHz44) och tre marknadsindikatorer 

  Andel av totalt 
spektrum 

Andel av 
datatrafik 

Andel av mobila 
slutkundsintäkter 

Andel av antal 
mobilabonnemang 

Tre 
24% 21% 16% 15% 

Telia 
32% 27% 37% 35% 

Tele2 
19% 28% 25% 27% 

Telenor 
25% 21% 18% 19% 

Total45 
100% 98% 97% 96% 

Genom att analysera marknadsandelar, graden av koncentration, förekomsten av 

inträdeshinder och finansiell styrka för aktörerna på marknaden för mobila tal- och 

datatjänster kan PTS konstatera att det inte finns någon aktör som tycks ha en 

dominerande ställning. 

Nuvarande marknadsstruktur med tre infrastrukturer i grossistledet som 

tillhandahåller nätkapacitet och med fyra stora operatörer i slutkundsledet som 

tillhandahåller abonnemang för mobila tal- och datatjänster med hjälp av 

nätkapaciteten - har lett till att konsumenter, företag och offentlig sektor får tillgång 

till mobila tal- och datatjänster med ett bra utbud vad gäller pris och kvalitet. 

Marknaden präglas av konkurrens.  

Tilldelningen omfattar tre frekvensband, ett lågt i form av 900 MHz-bandet, och två 

mellanhöga i form av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Samtliga aktörer på 

slutkundsmarknaden för mobila tal- och datatjänster använder nätkapacitet som i 

olika omfattning baseras på spektrum i såväl lågt som mellanhögt spektrum, utöver 

det som är aktuellt för tilldelningen. PTS bedömer att det inte är nödvändigt för en 

aktör att ha tillgång till spektrum i samtliga idag tilldelade frekvensband som används 

för mobila tal- och datatjänster för att kunna konkurrera på marknaden. Majoriteten 

av dagens slutkunder är inte beroende av täckning från låga band. Låga band är 

                                                        
44 Frekvensbanden som undantas är inte representerade i data om trafik, slutkundsintäkter och 

abonnemang från 2020, vilka jämförelsen baseras på. Därför skiljer sig mängden totalt spektrum och 

med anledning av detta ”andelen av totalt spektrum” mellan tabell 10 och 11. 
45 Utöver Tre, Telia, Tele2 och Telenor utgör MVNO:er en mindre del av marknaden. 
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däremot särskilt viktiga för stor yttäckning i mer glest befolkade områden samt för 

djup inomhustäckning i tätort.  

En operatör som främst inriktar sig på täckning i och nära tätorter samt andra 

områden där många människor normalt befinner sig är inte lika beroende av lågt 

spektrum som en operatör som profilerar sig med god yttäckning i hela landet. För 

att kunna erbjuda högre överföringshastighet och kapacitet där många befinner sig 

används i större utsträckning mellanhögt spektrum. 

Konsumenter, företag och offentlig sektor har dragit fördel av konkurrensen som den 

befintliga marknadsstrukturen möjliggjort. Ur ett framåtblickande perspektiv kan det 

dock konstateras att osäkerheten är stor när det gäller hur marknaden för 

nätkapacitet och de slutkundsmarknader som använder denna kapacitet kommer att 

utvecklas. Detta med tanke på eventuella konsolideringar eller nya nätsamarbeten, 

framväxten av infrastrukturbolag och aktörer på olika slutkundsmarknader och då 

även med hänsyn tagen till tillämpningar och tjänster som erbjuds av plattformsbolag.  

Ett utfall i den kommande tilldelningen där de etablerade aktörerna på marknaden för 

mobila tal- och datatjänster inte kan nyttja spektrum i samtliga nu aktuella 

frekvensband kommer enligt PTS inte påverka konkurrensen menligt. Däremot är det 

enligt PTS bedömning viktigt för en befintlig aktör, för att denne ska kunna fortsätta 

konkurrera på marknaden, att få tillgång till spektrum i något av de mellanhöga 

banden. 

Genom att sätta höga spektrumtak skulle en ny stark aktör kunna komma in på den 

nationella marknaden för mobila tal- och datatjänster eftersom det med en 

kombination av mellanhöga och låga frekvensband går enklare att erbjuda tjänster i 

slutkundsledet. Det skulle dock krävas avsevärda investeringar i såväl spektrum som 

infrastruktur för att etablera sig på den svenska marknaden. Möjligheten att förvärva 

mindre mängder spektrum blir dock större för en ny eller nischad aktör vid låga 

spektrumtak då konkurrensen om spektrum blir lägre och inträdeshindren för den 

som vill ha en mindre mängd spektrum då också blir lägre. Dessa förenklade 

scenarion indikerar att det inte går att förutse utfallet av ett auktionsförfarande 

oavsett om spektrumtaket sätts högt eller lågt. 

Vid utformningen av ett spektrumtak måste PTS ta hänsyn till principerna om 

objektivitet, transparens, icke-diskriminering och proportionalitet. PTS ska inte införa 

en större begränsning för marknaden och aktörerna än vad som är nödvändigt för att 

uppnå syftet. Vid utformningen av en tilldelning ska PTS verka för så hög 

samhällsnytta som möjligt. Det finns i lagstiftningen inte stöd för att tillgodose 

enskilda aktörers intressen och deras möjligheter att tilldelas spektrum. Syftet med 

att tilldela genom auktion är att låta det pris sökanden är villig att betala vara 
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utslagsgivande. PTS bör därför lämna utrymme för budgivarnas betalningsvilja i 

auktionerna. 

11.3 Spektrumtak för frekvensbanden 900 MHz respektive 
2,1 GHz och 2,6 GHz 

Baserat på en bedömning av den rådande konkurrenssituationen och en 

framåtblickande bedömning av marknadens konkurrensvillkor, vilka beskrivits ovan, 

anser PTS att en konkurrensfrämjande åtgärd i form av spektrumtak bör tillämpas för 

tilldelningen av de aktuella frekvensbanden för att upprätthålla en effektiv konkurrens. 

PTS anser att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden är tillräckligt lika för att ett gemensamt 

spektrumtak för de två banden ska vara motiverat och kunna bedömas få önskad 

främjande effekt. Rent tekniskt gäller det även TDD i 2,6 GHz-bandet.  

PTS föreslår att ett spektrumtak på 2×20 MHz ska tillämpas vid tilldelningen av 

900 MHz-bandet, och att ett spektrumtak på 120 MHz (oavsett FDD eller TDD) ska 

tillämpas vid tilldelningen av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. När det gäller 2,1 GHz- 

och 2,6 GHz-banden kan placeringen i frekvensbanden, i kombination med mängden 

spektrum, bli av stor betydelse för att kunna driva ett effektivt radioaccessnät. 

Ett spektrumtak på 2×20 MHz i 900 MHz-bandet säkerställer att minst två budgivare 

tilldelas spektrum i bandet och kommer inte hindra någon av de nuvarande 

tillståndshavarna eller en ny aktör från att förvärva spektrum i auktionen. Ett 

spektrumtak på 2×20 MHz ger förutsättningar för konkurrens i auktionen och därmed 

möjlighet för de budgivare som värderar spektrum högst att kunna köpa en 

betydande mängd spektrum. Med ett spektrumtak på 2×20 MHz undviks det extrema 

utfallet att en budgivare köper allt spektrum i bandet.  

Ett spektrumtak på 120 MHz (oavsett FDD eller TDD) i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden 

säkerställer att minst tre budgivare kan nyttja spektrum i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-

banden för att kunna tillhandahålla nätkapacitet. Det ger förutsättningar för 

konkurrens i auktionen och möjliggör därmed för de budgivare som värderar 

spektrum högst att kunna köpa en betydande mängd spektrum.  

Att sätta alltför låga spektrumtak skulle kunna innebära en av PTS påtvingad 

fragmentering av banden. 

De föreslagna nivåerna på spektrumtak är enligt PTS väl avvägda och inte mer 

ingripande än vad som framstår som rimligt givet omständigheterna och bör ge 

möjlighet till fortsatt konkurrens i grossist- och slutkundsledet. 
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Bilaga 1 – Tidssynkronisering 2,6 GHz-bandet 

Nedan ges förslag på villkor för tidssynkronisering för TDD i 2,6 GHz-bandet. 

1) Tillståndshavaren får komma överens med andra tillståndshavare i 

frekvensbandet 2570–2620 MHz om vilka förutsättningar för synkronisering som 

ska gälla. 

2) Om tillståndshavaren inte kan träffa överenskommelse enligt ovanstående gäller 

följande villkor för synkronisering: 

a. Om någon tillståndshavare tillkännager att utbyggnad kommer att baseras på 

LTE i bandet ska samtliga tillståndshavare i bandet tillämpa följande 

ramstruktur, vilken motsvaras av LTE–TDD Uplink-downlink configuration #2 

(DSUDD) med Special subframe configuration #7 för S46 respektive 

DDDSUUDDDD för NR (Figur 1). 

Figur 1 Ramstruktur för synkronisering av LTE–LTE och LTE–NR i 2,6 GHz-bandet. Efter 5 ms 

återupprepas ramstrukturen. (D Nedlänk, U Upplänk, G ”Guard period”). Figuren visar hur det ser ut på 

symbolnivå för LTE. För en mer detaljerad figur, se Bilaga 1A – Ramstrukturer. 

 

b. Om ingen tillståndshavare i bandet tillkännager att utbyggnad kommer att 

baseras på LTE i bandet ska samtliga tillståndshavare i bandet tillämpa 

följande ramstruktur, vilken motsvaras av DDDSU för NR (Figur 2). 

 
Figur 2 Ramstruktur för synkronisering av NR–NR i 2,6 GHz-bandet. Efter 2,5 ms återupprepas 

ramstrukturen. (D Nedlänk, U Upplänk, G ”Guard period”). För en mer detaljerad figur, se Bilaga 1A – 

Ramstrukturer. 

 
 

c. Den inledande ramen i ramstrukturen ska starta vid en gemensam 

referenstidpunkt så att alla tillståndshavares ramar är anpassade till varandra 

och näten därmed synkroniserade.  

d. För att fastställa och upprätthålla referenstidpunkten krävs en med övriga 

tillståndshavare gemensam tidsreferens. Den gemensamma tidsreferensen 

                                                        
46 3GPP TS 36.211 (Special subframe configuration, normal cyclic prefix; SCS 15 kHz) 
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ska över hela landet kontinuerligt förhålla sig till UTC(SP)47 med en avvikelse 

på maximalt ±1,5 mikrosekunder.  

e. Nivåerna 4 dBm/MHz för icke-AAS respektive 5 dBm/MHz för AAS avseende 

Basnivå inom frekvensutrymmet 2570–2620 MHz enligt Tabell 7 får 

användas endast med en ramstruktur motsvarande den som beskrivs under 

punkt a eller b.  

3) Tillståndshavaren får lokalt avvika från det generella kravet på synkronisering 

enligt punkt 2) om det på annat sätt kan säkerställas att störning mellan 

tillståndshavares nät inte uppstår. 

4) PTS förbehåller sig rätten att se över villkoren gällande synkronisering enligt 

punkt 2 vart femte år under tillståndsperioden. 

  

                                                        
47 UTC (Coordinated Universal Time) är referenstid över hela världen. Den svenska nationella tidsskalan 

UTC(SP) är en nationell realisering av UTC.   
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Bilaga 1A – Ramstrukturer 

Ramstrukturer som ska tillämpas för det fall att tillståndshavarna i 2570–2620 MHz 

inte träffar överenskommelse om annat. 

Ramstruktur för synkronisering av LTE–LTE och LTE–NR i 2,6 GHz-bandet 

Figuren nedan visar hur det ser ut på symbolnivå för LTE. För NR med 30 kHz 

separation mellan underbärvågor (SCS48) innehåller varje ”subframe” dubbelt så 

många symboler som LTE, dvs. 28 istället för 14 fördelade på två stycken ”slots” med 

14 symboler i varje ”slot”, så att varje LTE-symbol realiseras med två NR-symboler. 

 

Den föreslagna ramstrukturen motsvarar LTE–TDD Uplink-downlink configuration #2 

(DSUDD) med Special subframe configuration #7 för S49. För NR med 30 kHz 

separation mellan underbärvågor (SCS) blir motsvarande struktur DDDSUUDDDD, där 

varje bokstav i detta fall motsvarar en ”slot” och där S realiseras genom NR slot 

format #44 (6:4:4)50. Andra värden för SCS än 30 kHz är tillåtna så länge tiderna för 

upplänk (U), nedlänk (D) och ”guard period” (G) enligt strukturerna möts. 

Ramstruktur för synkronisering av NR–NR i 2,6 GHz-bandet 

 

Den föreslagna strukturen motsvarar NR DDDSU för 30 kHz separation mellan 

underbärvågor (SCS), där varje bokstav motsvarar en ”slot” och där S realiseras 

genom NR slot format #32 (10:2:2)51. Andra värden för SCS än 30 kHz är tillåtna så 

länge tiderna för upplänk (U), nedlänk (D) och ”guard period” (G) enligt strukturerna 

möts. 

                                                        
48 SCS, Sub Carrier Spacing 
49 3GPP TS 36.211 (Special subframe configuration, normal cyclic prefix; SCS 15 kHz) 
50 3GPP TS 38.213 (Slot formats for normal cyclic prefix; SCS 30 kHz) 
51 3GPP TS 38.213 (Slot formats for normal cyclic prefix; SCS 30 kHz) 


