
 

  1 

Post- och telestyrelsens 

författningssamling 

ISSN 1400-187X 

 

Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner; 

PTSFS 2020:2 

Utkom från trycket 
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Post- och telestyrelsen föreskriver med stöd av 4 och 19 §§ förordningen 

(2003:396) om elektronisk kommunikation att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse. 

 

5 §1   Sökanden ska på det sätt som anges i ett beslut om att begränsa antalet tillstånd 

och utfärda allmän inbjudan ställa bankgaranti, lägga deposition eller i övrigt ställa 

säkerhet för auktionslikvid och andra åtaganden i anledning av deltagande i 

auktionen. 

En bankgaranti ska vara utställd till Post- och telestyrelsen av ett sådant 

kreditinstitut eller finansiellt institut som avses i Europaparlamentets och rådets 

förordning nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 

värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, i en 

medlemsstat i Europeiska unionen, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Norge eller 

Schweiz. 

Övriga krav som ställs på en bankgaranti, deposition eller annan säkerhet anges i 

ett beslut om att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

Sökanden ska till Post- och telestyrelsen ge in bevis för att bankgaranti ställts på 

sådant sätt som anges i ett beslut om att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän 

inbjudan. 

6 § I beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan 

anges de villkor som kan komma att förenas med tillstånd att använda radiosändare i 

anledning av auktionen.  

Tillstånd att använda radiosändare kan med stöd av 3 kap. 11 § första stycket 10 

lagen om elektronisk kommunikation komma att förenas med villkor om krav som 

är av betydelse för Sveriges säkerhet även om sådana villkor inte har angivits i 

beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan. 
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2020. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

DAN SJÖBLOM  

 

Karolina Asp 

 


