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Remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet (Ds. 2017:7) 

Regeringen har den 15 mars 2017 berett HI3G Access AB (”3”) möjlighet att yttra sig över 
departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 
2017:7)(”Utredningen”) .  

3 har tagit del av Utredningen och får härmed lämna följande synpunkter.  

Frågan om ett statligt eller kommersiellt baserat blåljusnät är viktig. I 3s mening är det dock än 
viktigare att beakta de konsekvenser ett blåljusnät i frekvensbandet 694-790 MHz (700 MHz-bandet) 
skulle få för konkurrensen på den svenska marknaden för telekommunikation.  

3 har i tidigare skriftväxling med PTS betonat vikten av att 700 MHz-bandet tilldelas marknaden då 
det allt ökande behovet av kapacitet och marknadens högre efterfrågan på höghastighetsbredband gör 
behovet av lågbandsspektrum stort. Lågbandsspektrum är en bristvara. 

Då 700 MHz-bandet för kommersiella aktörer sannolikt allokeras för 5G blir konsekvensen att inte 
alla aktörer kommer ha möjlighet att erbjuda 5G tjänster på liknande villkor. Detta är problematiskt ur 
ett konkurrensperspektiv. Redan PTS auktionsförfarande avseende 700 MHz-bandet (vilket senare 
avbröts) drogs med denna allvarliga problematik. Utredningens förslag med dedikerat spektrum till 
blåljusnät förvärrar konkurrenssituationen ytterligare genom att en mindre del tilldelas kommersiella 
aktörer. I praktiken leder förslaget till att operatörer missgynnas och utestängs från marknaden på ett 
sätt som inte är förenligt med konkurrensrätten.  

3 menar att PTS bör ta ett steg tillbaka och först utreda och fokusera på hur 700 MHz-bandet kan 
tilldelas på ett för marknaden bättre sätt. PTS bör då inte nöja sig med att arbeta mot en 
konkurrensneutral tilldelning utan myndighetens målsättning bör vara högre, att ta tillfället i akt att 
främja konkurrensen på marknaden. En välfungerande konkurrens på den svenska marknaden för 
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telekommunikation leder till högre grad av innovation och investeringar vilket i sin tur leder till bättre 
tjänster för de svenska slutkunderna. Denna förändring av PTS fokus bör ske oavsett om beslut tas om 
ett blåljusnät baserat i de kommersiella nätverken eller om byggande av ett statligt blåljusnät.  

____________________ 

Undertecknad står givetvis till tjänst vid eventuella frågor eller för att diskutera denna skrivelse vidare.  
 
HI3G Access AB 
 
 
 
 
 
Andreas Hoffer      

 

 


