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Post & TelestyreIsen
Spektrumavdelningen
Sally Ibrahim

Via e-mail 800-bandet@pts.se

Stockholm 2009-11-02

Yttrande över PTS förslag till planering och tilldelning av 800 MHz-

bandet, diarienr 09-9526

Telenor Sverige AB ("Telenor") har fått mäjlighet att lånnna synpunkter på PTS

skrivelse "800 MHz-bandet Förslag till planering och tiildelning" ("Förslaget")

daterad den 29 september 2009 i vilken PTS dels presenterar hur 800 MHz-

bandet ska planeras och tilldelas i Sverige, dels genornför en undersökning av

intresse för tilldelning av tillstånd i bandet.

Telenor anvånder i denna skrift samma uttryck och färkortningar som

Förslaget såvida inte annat anges.

Sammanfattning

Telenor anser:

Att tilldelningen i 800 MHz-bandet i Sverige bör avvakta till 2011-2012

för att få båttre förutsågbarhet för licensvårdet. Sverige bör hår avvakta

framfbrallt klarhet i 900/1800 MHz-bandet samt EUs harmonisering av

tekniska krav. Telenor ser inga egentliga nackdelar med att vånta

medan fördelarna år våsentliga.

Att täckningskrav inte bör tillämpas. På en marknad med konkurrens

bör inga tåckningskrav stållas upp. Om det åndå konstateras att

tåckning inte uppnås i den utsträckning samhållet önskar bär staten

tillförsåkra sig tåckning genom upphandling med krav på nationell

roaming.

Att auktionsformen SMRA endast år lämplig om spektrumtak om 2x10

MHz eller lågre tillåmpas. I annat fall bär klockauktion våljas. Det finns

inga fördelar av ett anonymt f6rfarande och auktionen bör dårför vara

öppen. En oberoende granskning av auktionsfärfarandet bär

genomfbras 1 efterhand för att försåkra sig om transparens och att

lårdomar kan dras får framtiden.
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• Att ett spektrumtak om 2x20 MHz skulle få allvarliga konsekvenser för

konkurrensen på den svenska telemarknaden och Telenor förordar

istållet ett spektrumtak om 2x10 MHz.

1. Tidpunkten för tilldelningen föreslås till hösten 2010
(avsnitt 3.2)

Sverige beslutade redan 2007 att frigbra frekvensbandet 790-862 MHz ("800

MHz-bandet") för andra elektroniska kommunikationstjänster ån marksånd TV.

Först och fråmst ska framhållas att Telenor ser mycket positivt på beslutet

2007 att frigöra 800 MHz-bandet. Sedan dess har emellertid ett antal
håndelser intråffat som påverkar åtminstone teleoperatbrers agerande runt
800 MHz-bandet och som lett till att Telenor anser att Sverige inte bör utbjuda
800 MHz-bandet till auktion redan hösten 2010.

Svårt att föru så ktrumbehov

Det år i stort sett omöjligt att idag fdrutse vilket spektrum som finns långsiktigt

tillgångligt för Telenors mobiltelefoniverksamhet utöver mbjligen 2,6 GHz-

bandet. Detta har direkt negativ inverkan på Telenors investeringar och

verksamhet och försenar redan idag investeringsbeslut i samtliga de
frekvensband som Telenor egentligen skulle vilja bygga och uppgradera i. Aven

om licenser ges i visst frekvensband, teknikneutralt eller inte, nyttjar en

effektiv operatbr sina frekvenser tillsammans på så sått att tjänster erbjuds i

det band som år mest låmpligt på grund av fysikaliska egenskaper eller på

grund av kapacitet. För slutkunden år det som bekant irrelevant vilket
frekvensband som nyttjas så långe tjånsten fungerar. Samtliga frekvensband

år beroende av varandra — en annan form av nyttjande skulle leda till att

spektrumbrist uppkommer alternativt att fårre aktärer kan verka på
marknaden. Det finns emellertid en klar hlerarki mellan frekvensbanden på så
sått att vetskap om förutsåttningar i ett frekvensband år viktigare ån i övriga
frekvensband. Det absolut viktigaste frekvensbandet för operatbrer som

kommer från en historia som GSM-operatbrer år 900 MHz-bandet. Utan

vetskap om tillgång till dessa frekvenser kan inte behov av frekvenser i övriga

band vårderas. Nåsta steg i frekvenshierarkin år 1800 MHz-bandet då
tillgången av detta band mbjliggör eller hindrar nyttjande av 900 MHz-bandet.

2,1 GHz-bandet år likvårdigt i betydelse verksamhetsmåssigt som 1800 MHz-

bandet men denna licens år inte teknikneutral samt går ut 31 december 2015,

vilket gör att i detta band finns en något större förutsågbarhet och som clårför
inte påverkar bedämningen av 800 MHz-bandet i samma omfattning som 900

och 1800. Emellertid år 2015 inte långt borta och tilldelning eller eventuell

förlångning I detta band år beroende av den s k Billingerutredningen (SOU
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2008:72 med kompletterande promemoria N2008/4773/ITP) vilket påverkar
investeringsbeslut redan idag.

Telenor anser det uteslutet att 800 MHz-bandet bjuds ut Innan klarhet

föreligger om tillgång eller inte tillgång i 900 MHz-bandet och 1800 MHz-

bandet. Skulle inte klarhet föreligga finns ingen mäjlIghet att vårdera 800 MHz-

bandet i en auktion vilket skulle vara i direkt motsågelse med sjålva syftet av

en auktion, nämligen att marknaden år den som båst vårderar spektrurnet.

Vårdet av 800 MHz licensen beror förutorn av licensvillkoren på tillgång av 900

och 1800 MHz frekvenser. Osåkerhet vad gåller tillgång till 900 och 1800 MHz

frekvenser skapar osåkerhet vad gåller vårdering och ökar sannolikheten av ett

samhållsineffektivt auktionsresultat. Detta gåller inte bara för operatörer med

licenser i dessa band utan åven aktörer utan tillgång.

Tillgång till 900 MHz-bandet år beroende av utgången av Lånsråttens i

Stockholms lån mål nr 7496-09 mellan Nordisk Mobiltelefon International AB

och PTS. Det år idag svårt att beråkna når ett lage kraftvunnet beslut

föreligger - det kan som tidigast föreligga i slutet av december 2009 men mer

sannolikt år att det drar ut på tiden betydligt. Telenor anser att för det fall inte

lagakraftvunnet beslut föreligger den sista december 2009 bör PTS bara av

denna anledning omedelbart ta beslutet att skjuta upp 800-auktionen att ske

tidigast 2011.

Det ska också nåmnas att Telenor anser att lagåndringarna som år resultatet

av den s k Billingerutredningen måste tråda ikraft innan en auktion genornfärs

och att denna utredning samt dess antagande måste avslutas först.

Utvecklin i omv-r1 n

Sedan det svenska beslutet 2007 har åven ett antal övriga stater beslutat att

frigöra 800 MHz-bandet. Samtidigt finns åtskilliga relevanta EU-lånder som inte

beslutat eller vidtagit de åtgårder som kråvs fär att 800 MHz-bandet blir

faktiskt tillgångligt för annat ån TV-såndningar. Denna utveckling har tagit

långre tid ån vad Telenor förutsåg. På grund av 800 MHz-bandets stora

räckvidd, åven utöver landsgrånser, kan inte bandet anvåndas oberoende av

utvecklingen i samma band i grannlånderna. Det finns helt enkelt alltfär stora

risker för störningar i grånsområden. Dessutom påverkar bristen på

samståmmighet i frågan utveckling och priser på nåtutrustning och terminaler.

Telenor vålkomnar Europeiska komrnissionens fiirslag till en rekommendation

till EU:s medlemsstater att genomfbra de åtgårder som kråvs för att genomfbra

Digital Dividend i 800 MHz-bandet till den 1 januari 2012 samt kommissionens

övriga initiativ till harmoniseringsåtgårder. Telenor ser ett stort behov av att

EU fastståller tekniska krav för 800 MHz-bandet som år lika för samtliga stater
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innan frekvensauktionerna i 800 MHz-bandet genomförs i EU:s olika

medlemsstater. Skulle sådan harmonisering inte genomföras fInns stor risk får

att olika tekniska krav utvecklas. Europeiska kommissionen ar också uppenbart

oroad över att EU:s mediemsstater går i olika takt. I sitt arbetsdokument

"Facilitating the release of the digital dividenden in the European Union Irnpact

Assessment" sid 8-10 konstaterar den att fera medlemsstater har äkat takten

i sin ambition att förbättra mobil bredbandaccess. Konsekvensen blir att det

finns en risk för fragmentisering genom att olika krav såtts upp i olika

medlemsstater för användning av 800 MHz-bandet. Kommissionen konstaterar

därför att det år bråttom att färsakra sig att det finns samstammighet på EU-

nivå och koordination mellan medlemsstaterna. Kommissionen föreslår därför

att de ska anta beslut om teknisk harmonisering eftersom om sådan

koordinering inte sker leder detta till högre kostnader och

frekvensineffektivitet. Telenor anser inte att Sverige kan gå vidare utan att

avvakta den tekniska harmoniseringen inom EU. Det bär hår sarskilt

understrykas att konsekvenserna för Sverige av att gå framåt utan teknisk

harmonisering år betydligt allvarligare än för större medlemsstater. Medan till

exempel aktbrer i Tyskland sannolikt i kraft av sin storlek kan driva den

tekniska utvecklingen sin våg aven utan harmonisering, befinner sig svenska

aktörer i ett läge där varje avsteg från den tekniska utvecklingen jamfört med

övriga EU och andra viktiga industriiänder obbnhörligen kommer att leda till

betydande kostnader och förseningar.

Vad gäller Sveriges närmaste grannar Danmark, Finland och Norge har

samtliga dessa grannlander beslutat göra 800 MHz-bandet tillgängligt för annat
an TV-sändningar. Emellertid år det högst osäkert om Danmark kommer att

tömma 800 MHz-bandet på så sätt att störningar inte uppkommer i Sverige.

Danmark kommer dessutom inte genomfbra auktion i 800 MHz-bandet förran

2012. Telenor ser det som uteslutet att i Sverige bygga på 800-frekvenser i

Skåne innan det står klart att Danmarks användning inte kommer att störa
tjänsterna på 800-bandet i Skåne . Investeringarna som kra'vs för att minska

störningarna till en acceptabel nivå år oöverskådliga vilket skapar ett stort

osäkerhetsmoment för vårderingen av 800 MHz-bandet. Det kan antas att

omkring 10 procent av Sveriges befolkning skulle berdras av de stbrningar som

den danska användningen i så fall skapar.

Telenor framförde i yttrande i juni 2009 att det föreslagna skyddsbandet om 1
MHz i undre delen av frekvensbandet utgjorde ett osakerhetsmoment. Telenor

anser alltjamt att experterna bör få tid att utföra tillräckligt med tester och

enas om en lösning, men anser inte detta utgöra ensamt skal att skjuta på

utdelning av 800 MHz-bandet.
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di ital dividend i b nd r 790 MHz

Fär att helt och hållet kunna nyttja del lågre frekvenserna i vilket 800 MHz-

bandet ingår till dess fulla potential fbr mobilt bredband, dvs både få båsta

tjänstekvaliteten och att tjånsterna kan erbjudas av flera aktbrer, behövs

frekvenserna under 790 MHz tas i anspråk for annat ån tv-såndningar.

AnalysysMason m.fl. konstaterar i sin rapport av den 9 september 2009 ref

13496-366 att det finns vården om flera miljarder euro att nyttja skulle detta

ske. Telenor vidgår att det inte år sannolikt att frekvenser under 790 MHz blir

tillgångliga innan 2015 men anser att det inte kommer att drbja långt dårefter

innan dessa frekvenser kan bli tillgångliga om ett EU-gemensamt angrepp

initieras. Telenor delar inte den bitvis pessimistiska syn som präglade den av

PTS genomf6rda hearingen i september 2009 dår den digitala dividenden under

790 MHz sågs ligga långt bort. Vårdet år helt enkelt alltfor hägt fär att man ska

kunna bortse från denna möjlighet. Telenor anser inte att man ska avvakta

auktion i 800 MHz-bandet till dess att frekvenserna under 790 MHz blir

tillgångliga. Dåremot anser Telenor att man genom att senarelägga auktionen

till 2011 eller 2012 man får betydligt båttre kunskap om vad som kommer att

ske med dessa frekvenser och på så satt kunna vårdera hur man bör anpassa

tilldelningen för att förhindra att inte vården går till spillo den dag frekvenserna

under 790 MHz blir tillgångliga.

At vv ion i 800 MHz- e har ositiva ff r

Telenor menar att Sverige bör avvakta att utbjuda 800 MHz-bandet till auktion.

Telenor uppskattar Sveriges tidiga beslut om att frigära spektrum i tidigare  TV-

band men menar samtidigt att Sverige inte bör ligga först i utvecklingen till

vilket pris som helst.

Det färhållande att tillgången till 900 MHz-bandet eller 1800 MHz-bandet inte

år löst och att osåkerhet föreligger om Danmarks anvåndning under

åtminstone 2010-2011 innebår att åven om 800 MHz-bandet utdelas redan

hösten 2010 kommer inte nåten bärja byggas omedelbart. Det kommer att

finnas en beråttigad tendens till avvaktan i investeringsbesiuten. Att

senarelågga auktionen till att åga rum till exempel under 2011 kommer därför
sannolikt inte påverka svenska slutanvåndares tillgång till rnobilt bredband.

Vidare b6r Sverige ge EU och Europeiska kommissionen en möjlighet att

utveckla gemensamma tekniska krav för 800 MHz-bandet inom EU. Sverige år
en av de stater som har mest att vinna på att sådana gemensamma krav

föreligger.
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Telenor anser det clårför betydligt effektIvare, åven om man inte vill avvakta till

2012 då kanske en fullståndig harmonisering skett, att avvakta auktion till att

antalet osåkra parametrar minskat.

Givet färdelarna tillsammans med bristen på nackdelar förvåntar sig Telenor

att PTS tar en senareläggning av tilldelning i 800 MHz-bandet under allvarligt

övervågande.

2. Krav på täckning och utbyggnad (avsnitt 3.3)

Telenor anser inte att någon del av det utbjudna spektrumet bör förenas med

tillståndsvillkor om täckning för mobilt bredband. Det bör vara aktörerna sjålva

som avgör och man bär förlita sig på att konkurrens kommer att innebåra att

hela Sverige erbjuds tåckning. Att skapa en sådan konkurrenssituation

förutsåtter emellertid ett lågt spektrumtak för att skapa en

konkurrenssituation. Telenor år helt övertygad om att under förutsåttning att

konkurrens råder på så sått att tillräckligt många aktärer får tillgång till 800

MHz-bandet kommer ett heltäckande moblit bredbandsnåt byggas i Sverige.

Som ett exempel kan hår tas Telenors plan att bygga mobilt bredband i 900-

bandet till 99% av befolkningen vilket beslut år taget helt oberoende av

täckningskrav.

D f

Om svenska staten önskar försåkra sig om mer omfattande tåckning för mobila

datatjänster ån vad konkurrensutsatta aktörer erbjuder finns båttre alternativ

ån att förena en viss enskild frekvenslicens med täckningsvillkor.

Täckningsvillkor utgär en form av byteshandel dår licensvårdet byts mot
utbyggnad i olönsamma områden. Denna byteshandef kommer att resultera i

mindre kostnadseffektiv täckning, och år dessutom mer kostsam för

skattebetalaren, ån aiternativa metoder. Dessutom år frekvensspecifika

täckningsvillkor generellt svårare att uppråtthålla förvaltningsråttsligt.

Först och fråmst år det högst osåkert om mobil bredbandstäckning på en

konkurrensdriven marknad i dess helhet kommer bli mindre ån det politiskt

eller socialt önskvårda. Staten borde dårfår först avvakta vad de kommersiella

aktörerna företar sig innan staten reglerar om långtgående tåckningskrav.

För det andra bör i synnerhet utbyggnad i landsbygden vara så

kostnadseffektiv sorIl möjlig. Många olika faktorer påverkar valet av teknik och

frekvensband vad gåller tåckning i landsbygd och det år inte såkert att just 800
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MHz-bandet, åven om täckningen kan uppfyllas tillsammans med andra lågre

frekvensband, år det båsta.

Om täckningsvillkor går utäver en konkurrensutsatt kommersiell aktörs planer

kommer villkoren att minska licensvårdet och clårmed åven

auktionsomsåttningen. Om staten istållet skulle köpa täckning i landsbygd

genom upphandling kommer täckning att tillhandahållas av den aktår som har

den mest kostnadseffektiva lösningen i just det området. Eftersom åtminstone

dagens mobiloperatbrer inte tillåmpar olika priser i olika geografiska områden

kommer landsbygdskunden gynnas och kunna åtnjuta samma prIser som kund

som bor i andra områden. I tillågg skulle upphandlingen innefatta ett

obligatoriskt krav att tillhandahålla nationell roaming på villkor som bestårns i

förvåg. Sådan lösning skulle dessutom vara föremål fär det civilråttsliga

sanktionssystemet vilket leder till en mer effektiv dvervakning ån under

färvaltningsråtten. Kostnaderna fär att få detta system att fungera kommer

vara betydligt lågre ån att tillåmpa tåckningskrav genom licensvillkor.

tf rmnin

För att utforma ett täckningskrav måste definieras vilken tjånstenivå som

anses vara den önskvårda. Det år mycket svårt om inte omöjligt för en

myndighet att utforma ett sådant täckningskrav som håller långsiktigt. Detta

beror inte på myndighetens kompetens utan på omöjligheten att teoretiskt

försäka beståmma en nivå som motsvarar slutkundernas änskemål samt

förutse hur den tekniska utvecklingen kommer att fortskrida. Vidare måste

myndigheten utforma vad som år en rimlig tid att uppfylla tåckningskravet.

Dårefter ska en aktör försäka ta stållning till vårdet av det teoretiskt faststållda

täckningskravet. Utrymmet för felaktigheter år nårmast oåndligt.

Genomförandet av tåckningskravet fär UMTS-licenserna förskråcker. Nåtet blev

betydligt dyrare ån om nåtet kunnat byggas i en takt som operatörerna och

dess slutkunder fick beståmma. Slutkunderna var långt ifrån redo för att

anamma den nya tekniken når UMTS-tjånsterna fanns tillgångliga vilket

innebar att nåten stod tornma långre ån vad som år ekonomiskt försvarbart.

Om man valt auktionsformatet som tilldelningsform bör man hålla detta så rent

som möjligt. Att från början vårdera ett tåckningskrav år mycket svårt — att

dessutom gär det under en auktion år nåstintill omöjligt och riskerar snarare bli

fråga om ett lotteri. Operatören måste då vårdera båda spektrumet utan

tåckningskrav och dessutom olika grader av tåckningskrav inom de intervaller

som auktionsförråttaren uppståller.

Om tåckningskrav ska tillåmpas i ett allmånt inbjudningsförfarande och inte

genom upphandling bär detta gäras i en renodlad skönhetståvling. Telenor ser
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det inte som lämpligt att kombinera skönhetstävling och auktion varför

skönhetstävling i sådant fall skulle vara enda tilldelningsformen.

Det år också mycket komplicerat att tillåmpa ett tåckningskrav på ett

konkurrensneutralt sått. 800 Mhz-bandet byggs på liknande sått som 900 MHz-

bandet och den som har befintlig infrastruktur för ett 900-nåt kan anvånda

samma infrastruktur i stor omfattning. Detta Innebår stora skillnader i hur

mycket det kostar att uppfylla ett tåckningskrav och gynnar den aktår som

redan har den starkaste stållningen på marknaden.

Det år också av stor vikt hur stor andel spektrum som tkkningskravet år

förenat med. Om tåckningskrav tillämpas bär detta endast ske fär 2x5 MHz och

dessutom tilisammans med ett spektrumtak om 2x10 MHz. Det kan vara

förödande med täckningskrav i kombination med ett spektrumtak om 2x20

MHz. I det fallet riskerar man att ledande aktör tar 2x20 MHz och återstoden

blir endast 2x10 MHz med täckningskrav.

PTS har efterfrågat synpunkter på täckningskravet vad gåller bl a lågsta

tjänstenivå och uppfyllelse  i  tid. Telenor vågar sig inte på att spekulera i den

saken utan konstaterar att Telenor år lika Illa rustat för att förutse den

korrekta nivån som alla andra myndigheter och aktörer.

Teknik- och tjänsteneutrala tillståndsvillkor (avsnitt 4.1)

Telenor stdder teknik och tjänsteneutrala villkor. Tåckningskrav bör inte

tillåmpas då detta strider mot tjänsteneutraliteten.

800 MHz-bandet planeras som FDD med sex parade kanaler

om 2x5 MHz vardera (avsnitt 4.2)

Telenor stöder att 800 MHz-bandet planeras som FDD med parade kanaler.

Telenor accepterar att en kanal utgärs av 2x5MHz under förutsåttning att

begrånsning läggs i auktionsformatet så att en aktör inte kan lågga sig på så

sått att endast en 2x5MHz finns tillgånglig  i  övre eller nedre kanten. Om så inte

år fallet anser Telenor att en kanal ska utgäras av 2x10 MHz.

Nationella tillstånd (avsnitt 4.3)

Telenor stöder att tillstånden år nationella. Det skulle Innebåra stor

vårdeförstöring om regionala tillstånd utbjuds. Som PTS konstaterar finns

andra frekvensblock som år lämpliga för tjänster dår endast regional räckvidd

krävs.
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Tfilståndens giltighetstid bestäms till 15 år (avsnitt 4.4)

Telenor anser att skulle auktion genomfåras så tidigt som hösten 2010 bör

tillståndstiden vara minst 16 år då det inte kommer att vara lämpligt att börja

bygga direkt. Om auktion genomförs 2011 eller senare år minst 15 år en

låmplig tillståndstid.

Auktionsobjekten år frekvensblock i form av parade
kanaler om 2x5 MHz (avsnitt 5.1.2)

Se fråga 4 ovan.

Auktionen utformas som en SMRA (Simultaneous Multi-
Round  Auction), med regler  som våsentligen motsvarar dem som
gållde 1 PTS auktion av tillstånd i 2,6 GHz-bandet (avsnitt 5.1.3)

Under förutsåttning att täckningsvillkor inte föreligger i någon del av 800 MHz-

bandet samt att ett spektrumtak om högst 2x10 MHz tillämpas år

auktionsformatet SMRA en acceptabel auktionsform.

Om SMRA inte utformas på ovan sått anser Telenor att auktionsformen

klockauktion i två rundor ska våljas istållet. I fårsta rundan bestårns antal

block och i andra rundan placering av blocken utifrån dels betalningsvilja och

dels frekvenseffektivitet. Telenor har heller inget att erinra mot att

klockauktion våljs vid spektrumtak om 2x10 MHz eller lågre.

För det fall spektrumtak hdgre ån 2x10 MHz tillåmpas i en SMRA måste

skyldighet att placera sig vid kant färeligga för aktör som bjuder på 2 x 15 MHz

eller 2x20 MHz. 1 annat fall kan denna aktör blockera anvåndningen av

kantbanden. Nedre bandet år så färskaffat att det föreligger störningar från

marksånda nåtet. Det år inte möjligt att nyttja denna kant fär åtminstone LTE

om man endast har 2x5 MHz. I den övre deien av bandet föreligger

begrånsningar på grund av störningar från ryskt flyg. Dessa beråknas inte vara

lika omfattande som störningar i nedre delen men åndå av sådan art att det
begrånsar anvåndning och dårmed vårdet av det översta blocket om 2x5MHz

våsentligt. Om ett spektrumtak om 2x20 MHz föreligger måste den som vinner

2x20 MHz tvingas att vålja kant, Om ett spektrumtak om 2x15 MHz färeligger

måste den som vinner 2x15 MHz vålja kant och den som vinner 2x10 MHz

vålja den andra kanten.
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uktion f-rf

Telenor anser att når auktionsförfarandet inletts bdr inte budgivare vara

anonyma oavsett om SMRA eller klockauktion väljs. I dagens stråvan mot att
uppnå mer kostnadseffektiv utbyggnad, bl a genom nåtdelning har möjligheten

att identifiera grannar av stor betydelse för frekvensvårdet. F6r att uppnå

högsta samhållseffektivitet måste budgivare ha mäjlighet att uttrycka sådana

preferenser i en icke anonym auktion. För att aktörerna skall kunna vårdera

spektrumet korrekt bör öppenhet färeligga om Identitet. Utgående från målen

med frekvensauktioner finns inga tungt vågande skål att inte låta deltagarna

auktionen vara synliga. Risken för otillåtet samarbete påverkas överhuvudtaget

inte av anonymitet. PTS har hittilLs genomfört tre auktioner dår anonymitet har

tillämpats. Telenor anser inte någon mindre aktdr har varit mindre skrårnd på

grund av anonymitet — auktionsförfarandet år i sig en skråmmande färeteelse

för en mindre aktår och anonymitet spelar ingen roll för att minska rådsla.

Som Telenor tidigare har frannfört bör vid genomförande av SMRA-auktion

utjämning mellan budblocken för att undvika olika pris fbr likvårdiga bud efter

budrundor inte gäras i algoritmer om procent utan istållet genom att

auktionsfärråttaren såtter inkrement utifrån blockens uppskattade vårde.

Auktionsförråttaren bör verka för en utjämning av priser mellan likvårdiga

block. Anvåndande av algoritmer leder till föråndringar som inte har samband

med betalningsviljan hos budgivarna utan år en administrativ

verklighetsfråmmande åtgård. Följden av algoritmbaserad inkrementsåttning

år att deltagarna i auktionen tvingas verka för utjämning i priser mellan block

som bör ha lika vårde. Inkrementsåttningen bär vidare vara högre under s.k.

transportsträcka, dvs. når bud häjs under stort antal rundor utan att flyttningar

sker eller efterfrågan reduceras. På så sått kan auktionen avslutas på fårre

rundor.

Antal budrundor skall anpassas efter aktiviteten i auktionen och inte efter

förhållanden såsom att budgivningen uppgår tIll mycket höga belopp, att en

aktör önskar fördräja budgivningen, auktionsförråttarens vilja att maximera

priset eller att man anvånder färutbestämt antal budrundor. Då det

uppenbarligen tillämpades en form av begrånsning i 2,6 GHz-auktionen bör

processen för avgörandet om antal budrundor vara utformad så att budrundor

beståms av aktivitet. Exempeivis hade den norska 2,6 GHz-auktionen 19

rundor redan den sjätte buddagen. I nnotsvarande svenska auktion kom PTS

aldrig över 9 rundor på en dag. Den norska auktionen avslutades på dag 7,

medan den svenska motsvarigheten avslutades på dag 16. Telenor var under

2,6 GHz-auktionen tydliga med att antalet budrundor per dag borde höjas.

Dock skedde endast en höjning från 7 till 9 budrundor under auktionens gång.

Obe o de ransknin
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Telenor anser att man redan före en auktion ska beståmma att en oberoende

granskning av genomförd auktion ska gbras för att såkerstålla att auktionen

genomförts korrekt och med tillbörlig omsorg. Det råder en brist på

transparens med hånvisning till sekretessregler vilket bidrar till brist på

råttssåkerhet samt såmre möjligheter att dra Iårdomar av genomförda
auktioner. En revision utfård av ett oberoende organ kan i viss mån låka dessa

brister och skapa förtroende för auktionsfärfarandet.

9. Spektrumtak i auktionen bestäms tili 2x20 MHz (avsnitt

5.2.1)

800 MHz-bandet har identifierats som en unik resurs i sammanhanget och

utbjudandet av dessa frekvenser som en "once in a lifetime opportunity"

eftersom bandet till relativt låg kostnad kan ge mobilt bredband med stor

yttäckning och utan alltför stora antenner.

Bibehållen konk rr enom flera ak " rknaden

Telenor utgår från att svenska staten strävar efter en situation dår ingen aktär

har en dominerande stållning och dår svenska kunder drar fördel av

konkurrensen som uppstår av åtrninstone tre operatbrer, dvs att ingen

operatör har mer ön 40% marknadsandel. Det finns marknader som år så pass

begrånsade att det inte finns plats fär s många aktdrer som tre men Sverige

år bevisligen inte en av dessa. Om målet med att ha tre eller kartske fyra

aktörer på en marknad ska uppfyllas måste slutkundspriserna för tjånsterna

som erbjuds vara mer ån medelkostnaden att producera tjänster för var och en

av de tre till fyra aktbrerna. I annat fall kommer antalet aktörer att minska och

marknadskoncentrationen kommer att bka. Det år således medelkostnaden fär

den minst kostnadseffektiva operatbren som utgör golvet för slutkundspriset.

Telenor anser att det spektrumtak som PTS föreslaget år fär hägt för att uppnå

båsta samhållseffektivitet. Givet att det idag endast finns 2 x30 MHz som kan

gäras tillgångligt i bandet innebår ett spektrumtak om 2x20 MHz att sannolikt

endast två aktbrer får plats i bandet. Dessa aktärer har dessutom våsentligt

olika förutsåttningar för sin investering. Som Telenor tidigare anfört anser

Telenor att stärre anstrångningar bör gbras fär att få tillgång till frekvenser i

banden under 790 MHz och att en auktion av 800 MHz-bandet bär avvakta tills

åtminstone ytterligare klarhet föreligger i frågan. Eftersom PTS instållning år

att tilldelning av 800 MHz-bandet inte kan avvakta klarhet i frågan måste

tilldelningen i 800 MHz-bandet utgå från att några ytterligare frekvenser från
Digital Dividend aldrig blir tillgångliga.
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Kompositionen av en spektrumportfölj år viktigt för kostnadseffektivitet. En

optimal portfölj består typiskt sett av en kombination av frekvenser 1 de högre

och lågre banden. Hårtill kommer att det åtminstone idag finns en

minimimångd av frekvenser i ett individuellt band som styrs av teknologi.

Asymmetrisk distribution av frekvenser i de lågre frekvensbanden kan resultera

len asymmetrisk framtida produktionskostnad. En aktör med betydligt högre

markandsandel och finansiella muskler ån ävriga aktörer kan minska

kostnadseffektiviteten bland sina konkurrenter och kan därmed hbja "golvet"

för lågsta mäjliga slutkundspriser. Om förvåntade fardelar från en sådan aktör,

vilken TellaSonera får anses vara, år högre ån licenskostnaden kommer denna

aktörs interna vårdering av licensen bli annorlunda ån en vårdering som år

gjord utifrån en vårdering utifrån samhållseffektivitet. Det år clårfär våldigt

svårt att se hur en andra 2x10 MHz carrier skulle vara mer vårt för denna aktör

ån den första 2x10 MHz carriern för en annan aktbr såvida inte vårdet drivs av

ävervåganden om marknadsmakt och mäjligheten till hägre slutkundspriser.

Detta skulle bli till klar nackdel för svenska slutkunder och i direkt konflikt med

målen för infrastrukturkonkurrens. Den mest samhållseffektiva lösningen år

clårför ett spektrumtak som år betydligt lågre ån 2x20 MHz och Telenor menar

att det bär vara 2x10 MHz.

Genom ett spektrumtak förhindrar man koncentration på marknaden och

Telenor anser att ett tak om 2x10 MHz utgär en försåkran mot ett

samhållsineffektivt resultat av den planerade auktionen. Färdelen år att det år

ett klart och tydligt regelverk som år enkelt att ävervaka både under och efter

auktionen. Nackdelen år att det kan vara för enkelt då ett tak inte kan anpassa

sig efter vade situation och vårdera vade situation utifrån om det år

effektivare eller ineffektivare men stärre koncentration av frekvenser till fårre

aktärer. Det båsta såttet att anvånda spektrumtak år att hitta en medelvåg dår

tak tillämpas i auktionen men dår man frångår taken når de inte långre år

nödvåndiga för att försåkra sig om att statens intresse om samhållseffektivitet.

den situationen kan handel och sammanslagningar vårderas av de

regulatoriska myndigheterna i vade enskilt fall allteftersom

marknadsfärutsåttningarna blir kånda och tekniken utvecklas. Att gära det i

omvånd ordning, dvs att färsöka bryta upp en alltför koncentrerad allokering

av spektrum år betydligt svårare om inte omäjligt.

Bredban rkn den

Givet 800 MHz-bandets egenskaper bör man också våga in en nårliggande

marknad, nämligen den fär koppar och fiber. Det finns idag endaste en aktör

som kan erbjuda bredband i hela landet, nämligen TeliaSonera. Telenor har

under många år påpekat TellaSoneras sårstållning på bredbandsmarknaden
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och varit pådrivande för att bppna upp TeliaSoneras fysiska nåtinfrastruktur för

alternativa operatörer. TeliaSoneras grundläggande infrastruktur består av

kanalisation med ledningar av koppar och fiber, som når i princip vade

slutanvåndares fasta nåtanslutningspunkt i landet. Efter att EU år 2001

reglerade kopparnåten genom LLUB-ftwordningen har sakta en fungerande

konkurrenssituation nårmat sig på slutkundsmarknaden f6r bredbartd. I takt

med att TeliaSonera nu uppgraderar accessnåten med fiberförbindelser ser vi

dock att konkurrensen år allvarligt hotad. Utan verkningsfull reglering av

TeliaSoneras kanalisation och svarta fiber kommer den svenska

bredbandsmarknaden att gå mot en återmonopoltsering. Det fasta nåtet år av

avgbrande betydelse åven fär utvecklingen av mobilt bredband. För att den

fulla potentialen av LTE ska kunna realiseras kråvs fiberanslutning av

basstationerna, något som endast TeliaSonera kan åstadkomma med egen

infrastruktur. PTS måste agera kraftfullt för att neutralisera den dominans som

TeliaSonera har inom fast bredband och som bygger på företagets historiska

stållning dår skattemedel och intåkter på en icke konkurrensutsatt marknad

anvånts för att finansiera den infrastruktur som idag utgär TeliaSoneras

starkaste konkurrensfördel.

Mot denna bakgrund år det absolut nädvåndigt att samma dominans inte

uppstår vad gåller mobilt bredband. PTS har hår en möjlighet att försåkra sig

att slutanvåndare i Sverige både får tillgång till mobilt bredband och att de kan

vålja mellan flera leverantörer.

Kostnader

Med ett spektrumtak om 2x20 MHz finns det två sannolika resultat som ger en

extremt ojämn konkurrenssituation:

-Operatör 1: 2x20 MHz

-Operatbr 2: 2x10 MHz

eller
-Operatör 1: 2x20 MHz

-Operatbr 2: 2x5 MHz

-Operatör 3 : 2x5 MHz

Ett stort spektrum ger avgärande konkurrensfördelar på ett flertal områden:

Datahastighet. Datahastigheten dr i prncip linjår  med storleken  på

spektrum. Med 2x20 MHz år det möjligt att erbjuda dubbel hastighet

jåmfört med 2x10 MHz (4 ggr hbgre hastighet jåmfört med 2x5 MHz).

Kapacitet. Kapaciteten bkar (minst) linjårt med storleken på spektrum.

Med 2x20 MHz kan (minst) dubbelt så många kunder hanteras per

basstation som med 2x10 MHz (minst 4 ggr fler jåmfört med 2x5 MHz).

Nåtutbyggnadskostnaden år i princip densamma oavsett storlek på

spektrum. Anvåndning av ett större spektrum, dvs en bredare
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radiokanal, kan medföra en högre kostnad (beroende på

överenskommen prismodell med leverantören av radioutrustning) men

bedbms vara i storleksordningen enstaka procent av totalkostnaden fär

etablering av en komplett basstation. Kapacitetsutäkning med

ytterligare radiokanaler år inte möjligt då hela det erhållna spektrumet

kommer att anvåndas från dag 1 då de flesta standarder, tex LTE och

W1MAX, har kanalbredd upp till 2x20 MHz. Enda möjliga

kapacitetsutökning år då etablering av nya basstationer.

3. Tåckning. Simuleringar i andra band visar att en dubblering av

spektrum kan ge så stor täckningsförbåttring att antalet basstationer

kan reduceras med upp till 30% med bibehållet täckningsområde.

Sammantaget visar ovanstående att nåtkostnaden per kund för en operatär

med 2x20 MHz blir mindre ån hålften jåmfärt med en operatör som har 2x10

MHz (mindre ån en fjårdedel jåmfört med en operatör som har 2x5 MHz).

Denna skillnad i kostnad per kund ger en så stor konkurrensfördel att

operatören med det mindre spektrumet riskerar att inte överleva på

marknaden. En operatör som bara erhåller 2x5 MHz kommer förmodligen inte

att kunna påvisa att det fInns en möjlighet till lönsamhet då kostnaden per

kund blir extremt häg samtidigt som erbjuden datahastighet inte år

konkurrenskraftig. Om licenskostnaden (auktionspriset) inkluderas i

nåtkostnaden så blir nåtkostnadert per kund densamma först då

mellanskillnaden i auktionskostnad överstiger den totala nåtutbyggnads-

kostnaden. Om 3000 basstationer etableras med en medelkostnad om 1 MSEK

så innebår det en nåtutbyggnadskostnad om 3,000 MSEK. För att erhålla

samma kostnad per kund måste då licenskostnaden utgära 1,500 MSEK per

block om 2x5 MHz vilket år ett osannolikt utfall.

Då båda kantblocken bedöms ge ett mindre effektivt anvåndande ån dvriga

block så medför 2x20 MHz med placering i block 2-5 ytterligare

konkurrensfördel jåmfört med en jåmförelse av enbart storlek på spektrum

enligt ovan.

Telenor anser att spektrumtak om 2x10 MHz ska tillämpas för att ge

åtminstone tre operatörer möjligheten att nyttja 800 MHz-bandet på lika

villkor. Ett spektrumtak om 2x20MHz skulle onekligen leda till en större

handlingsfrihet fär en operatör men nackdelarna av den minskade konkurrens

pa marknaden skulle vida överstiga fördelarna av den äkade tjänstekvalitet

som kan uppnås. Telenor stödjer ansatsen att mobilt bredband ger Sverige

möjlighet att tillförsåkra bredband i hela landet, men anser att detta måste ske

på ett långsiktigt hållbart sått. Ingen tjånar på att nya monopol skapas.

Slutligen kan nåmnas att Telenor anser att ett spektrumtak ska tillåmpas lika

mot alla aktörer oavsett marknadsstållning.
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Nårståenderegeln utvidgas utöver koncern till att också
avse företag som innehar mer ån en tredjedel av röstetalet I ett annat
företag (avsnitt 5.2.2)

Telenor har inget att invånda mot den av PTS på hearingen 1 september 2009

presenterade arnbitionen att hindra vIssa aktörer att delta i auktionen både

sjålva och genom med annan aktär gemensamt kontrollerat bolag. Emellertid

tråffar föreslagen nårståenderegel Ilte snett och man bör hår istållet ha en

reglering som snarare liknar konkurrensrättens förvårvsregler och gemensam

kontroll. I dessa regler år t ex vetoråtten mot strategiska beslut den avgärande

faktorn för kontroll.

Auktionen genomförs elektroniskt över Internet (avsnitt
5.3.1)

Telenor stöder att auktionen genomförs elektroniskt dver Internet. Låmnande

av bud i annan form, t ex e-post, år alltfär osåker för denna typ av auktion.

Budgivningen år anonym (avsnitt 5.3.2)

Se fråga 8.

Grundiffiggande spektrummask (avsnitt 6.1)

Telenor håller med om att de tekniska villkoren måste fälja (minst) en

europeiskt harmoniserad standard fär att undvika en fördyring av utrustning

som avvikelser skulle medfbra. En auktion kan inte genomfbras förrån denna

harmonisering år faststålld.

Telenor vålkomnar att PTS tillåter en högre uteffekt som ger underlåttar

utbyggnad i glesbygd.

Krav på utstrålad effekt direkt under 791 MHz och direkt bver 821 MHz kan

medfära dyrare utrustning (tex dyra filter) alternativt att en lågre uteffekt

måste anvåndas. Detta måste tas med i vårderingen av kantblocken. I nulåget

finns ingen information tingänglig fdr att göra denna v,Jrdering.

Tekniska villkor för att skydda mottagningen av marksånd
tv (avsnitt 6.2)

Inverkan på nåtutbyggnad år generellt mycket svår att bedöma.
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Telenor ser också att en nädvåndig åtgård år att montera filter på  TV-

mottagare.

Anvåndning av vertikalpolariserade antenner medfdr att två separata antenner

måste anvåndas och dessa måste dessutom vara separerade mer ån en meter

för att erhålla isolation och effektiv mottagardiversitet. Detta påverkar

mdjligheten till etablering i master och på hustak jåmfört med en

krysspolariserad antenn som har dubbla antennelement med polarisatIon -45

grader respektive +45 grader.

Telenor befarar att koordineringen med kanal 60 kan medföra stora

begrånsningar. Den operatär som anvånder det nedersta blocket riskerar att

endast kunna sånda med så låg uteffekt att inomhustäckning i princip

omöjliggörs i områden dår kanal 60 anvånds..

15. Ytterligare förhållanden (avsnitt 6.3)

Det finns ett antaL förhållanden som riskerar att ge störningar som i dagslåget

inte går att bedörna omfattningen av. Fråmst I kantblocken kan tåckning,

kapacitet och kvalitet påverkas negativt.

Stärningar på TV-mottagning behandlas i dokumentet men störningar i bandet

791-862 MHz från TV-såndare nåmns inte. Störningar från anvåndning av

kanal 60 bedörns som sannolikt men åven användning av övriga kanaler kan

utgöra ett problem.

Framtida anvåndning i mittengapet 821-832 MHz år ånnu inte beslutad. En

eventuell anvåndning av lågeffektsutrustning, kanske tom med undantag från

tillståndsplikt, kan medfdra störningar på de båda kantblocken.

Stärningarna enligt ovan, Inklusive begrånsningar på utsånd effekt nedanför

790 MHz, gör det mycket svårt att bedörna möjligheterna för anvåndning av

det nedersta blocket. Det råder stor osåkerhet om det år möjfigt att genornföra

en nåtutbyggnad med enbart detta block tillgångfigt.

Fär de övre biocken finns en störningsrisk från ryskt fiygnavigering. Skydd

respektive störningar relaterat till detta har inte sårskilts beaktats vid

framtagandet av tekniska villkor fdr 800-bandet inom CEPT. Med presenterat

material kan inte Telenor beddma omfattningen av detta.

Sammantaget ger det en allvarlig osåkerhet kring anvåndningen av

kantblocken, sårskilt om man inte har tillgång tili minst ett ytterligare block

sammanhångande spektrum. Om ett spektrumtak om 2x20 MHz anvånds
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auktionen kan en operatär köpa block nummer 2-5 och låmnar därmed enbart
de båda kantblocken till ävriga budgivare. Att bygga ett nåt med enbart ett
kantblock tillgångligt bedöms inte realistiskt. Om en operatär erhåller båda
kantblocken så finns det ingen teknik i nårtid som kan kornbinera två icke
sammanhångande frekvensblock till en gemensam radiokanal. Att sånda två
separata radiokanaler om 2x5 MHz kråver dubbel uppsåttning med såndare
(högre kostnad jmf m en radiokanal som sånder 2x20 MHz) men ger inte ökad
datahastighet. Att bygga ett nåt med dessa färutsåttningar bedäms inte heller
realistiskt. Samma begrånsning gåller åven för ett nätsamarbete mellan två
operatörer som har ett kantblock vardera. Detta visar att ett spektrumtak med
2x20 MHz i kombination med möjlighet att bjuda på valfria block ger en hög
sannolikhet fär att det bara kommer att byggas ett nåt efter auktionen.

16 avrigt

Telenor utgår från att ingen betydande administrativ årlig avgift år förenad
med tilidelningen,

Som ovan

LÅ,
Lars-Åke Norling
VD, Telenor Sverige
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