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Post- och telestyrelsen
3500MHzbandet@pts.se

Konsultation infor planerad tilldelning av frekvensutrymme i
2,3- och 3,5 GHz-banden samt tilldelning av frekvensutrymme for
lokala tlllstand
Dnr 18-8496

Sammanfattning
• Tillstanden bor villkoras med krav pa anvandning som ska uppnas inom en

viss tid.

• Konkurrensverket tillstyrker att PTS tillarnpar ett spektrumtak vid tilldelning
av utrymme i 3,5 GHz-bandet, men anser att <less utformning bor motiveras
narrnare.

• Konkurrensverket tillstyrker promemorians forslag om att forlana sarskilt
spektrumutrymme till lokala tillstandsinnehavare som kan utveckla SG
tjanster.

9 Konkurrensrelaterade atgarder - spektrumtak
Pa ett overgripande plan ger Post- och telestyrelsens (PTS) besknvrnng 1 prome
morian en god bild av fordelningen av spektrum och marknaden for mobildata.
Savitt Konkurrensverket erfar innebar den tekniska utvecklingen av 5G-tjanster
ett nytt segment pa marknaden for mobildata. En mer utforlig beskrivning av
forutsattningarna inom just detta segment skulle starka PTS slutsatser.

Pa sidorna 26-27 redovisas den totala fordelnmgen av spektrum i olika gruppe
ringar. Det frarngar dock inte om PTS uppdelning askadliggor de segment dar det
ar mojligt att erbjuda SG-1:janster. Ansatsen att visa pa den sammantagna bilden
gallande fordelmng av spektrum i olika frekvensband kan saledes kompletteras
med en overgripande beskrivning av respektive spektrums egenskaper och upp
gifter om kommande auktioner.
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Spektrum ar en begransad naturresurs. Knappheten i mangden tillgangligt
spektrum forsarnrar mojligheterna till effektiv konkurrens. Vid tilldelning av
spektrumutrymme finns en risk att resursstarka operatorer koper mer spektrum
utrymme an de behaver i syfte att forsvaga eller stanga ute andra operatorer. Ett
spektrumtak tar delvis hand om detta problem. Mojhgheten att hyra ut frekvens
utrymme som inte anvands underlattar en effektiv anvandning av utrymmet, men
atgardar inte en situation dar spektrum avskarrnas Iran andra operatorer.
Konkurrensverket foreslar darfor att nllstanden villkoras med krav pa anvand
ning som ska uppnas inom en viss tid.1

I promemorian foreslar PTS ett spektrumtak pa 120 MHz i 3,5 GHz-bandet, men
tva av operatorerna ges vardera ett spektrumtak pa 60 MHz om de deltar i
auktionen var for sig. Med tanke pa att forhallandena pa marknaden ar for
hallandevis kanda forefaller det sannolikt att villkoren 1 praktiken blir styrande
for utfallet i auktionen, det vill saga att 120 MHz tillfaller en operator och att
ovriga operatorer efter tilldelningen kontrollerar vardera 60 MHz.

Oaktat lampligheten 1 att bestarnma ett sarskilt och lagre spektrumtak for tva
namng1vna operatorer frarngar det mte varfor PTS har foredragit ovan beskrivna
utfall frarnfor andra utfall i utformningen av villkoren for auktionen. Oavsett
vilket alternativ PTS valjer menar Konkurrensverket att PTS bor motivera valet av
spektrumtak narrnare. Konkurrensverket tillstyrker dock att PTS tillampar ett
spektrumtak eftersom en eller flera operatorer annars skulle riskera ett underlage
gallande mojligheterna att konkurrera avseende 5G-~anster och 1 forlangningen
mobilteleforumarknaden i start.

2,3 GHz-bandet ger forutsattninqar for okad natkapacitet ornqaende
Forslaget om att inte mkludera nagot spektrumtak i auktionen av utrynune i
2,3 GHz-bandet kan vara valfunnet om PTS forutspar att en tillkommande
operator for sin etablering behaver tillgang till start spektrumutrymme eller om
ansamlingen av mycket spektrum i detta band medfor goda mojligheter att
utveckla nya tjanster, till nytta for konsumenterna, som annars inte hade gatt att
utveckla.

Sasom PTS frarnhaller finns det en nsk att forutsattrungarna for effektiv konkur
rens under tillstandsperioden paverkas negahvt om en aktor som redan har en
hog andel spekh·um forvarvar utrymmet. Underlaget 1 promemorian ar mte
tilh-ackligt for att Konkurrensverket ska kmrna ta stallning till om ett spektrumtak
behovs i 2,3 GHz-bandet. Emellertid har de synptmkter som lamnats 1 detta
yttrande angaende krav pa anvandmng relevans aven for detta frekvensband.

1 Jmf Konkurrensverkets yttranden till PTS med dnr 15-6916 och 17-9908. Konkurrensverket dnr 78/2016 och
322/2018.
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11 Om lokala tillstand i 3,7-3,8 GHz-bandet
Konkurrensverket tillstyrker promemorians forslag om att forlana sarskilt
spektrumutrymrne till lokala tillstandsinnehavare som kan utveckla 5G-tjanster.

Utvecklingen inom 5G pagar och kan mnebara nya tjanster som forbattrar
industrins produktion, utvecklmg av Internet of things-tjanster, och sa vidare.
Det £inns goda skal att avdela tillrackligt med spektrumutrymme for till exempel
lokala operatorer, industrier och kommunala verksamheter som kan utveckla
tjanster som tacker deras permanenta eller tillfalhga behov.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Johan Hedelm. Poredragande;::~•~z=x:son
Bjorn Axelsson


