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1 Inledning 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder med denna allmänna inbjudan in alla 
intresserade att ansöka om tillstånd som gäller i hela Sverige förutom Hallands 
och Gotlands län1 att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet. Tillstånden 
omfattar de parade frekvenserna 10210−10294 MHz och 10560−10644 MHz2

Auktionen kommer att genomföras som en kombinatorisk auktion med slutna 
bud i en budrunda.  

. 
Tillstånden, som är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala, 
kommer att tilldelas efter ett auktionsförfarande.  

Den som vill delta i auktionen ska se till att ansökan och deposition har 
inkommit till PTS den 29 november 2011.  

PTS utfärdar inbjudan med stöd av 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK), och Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 
2008:1, ändrade genom PTSFS 2010:5) om spektrumauktioner. 

 

1.1 Bakgrund – varför en auktion? 
PTS har efter konsultation med marknaden gjort bedömningen att det 
tillgängliga frekvensutrymmet i 10,5 GHz-bandet inte är tillräckligt för att 
bevilja tillstånd till alla intresserade.3

För att 10,5 GHz-bandet ska kunna nyttjas effektivt behöver antalet tillstånd 
som beviljas inom aktuellt frekvensband begränsas. Därmed blir det aktuellt att 
genomföra ett urvalsförfarande. När det blir fråga om ett urvalsförfarande så 
anges i PTS spektrumpolicy

  

4

 

 att tilldelning i första hand ska ske genom 
auktion. PTS har gjort bedömningen att en auktion i det här fallet är det mest 
effektiva sättet att tilldela blocktillstånd i 10,5 GHz-bandet. En auktion ökar 
också sannolikheten för att den marknadsaktör som värderar ett tillstånd högst 
tilldelas det. 

                                                 
1 Dessa regionala indelningar baseras på uppgifter från SCB om län och kommuner (Källa SCB, 
www.scb.se/Pages/List____257281.aspx, uppdaterad 2009-12-18). 
2 Tillstånden kommer att tilldelas som kommunala tillstånd av administrativa skäl. 
3 PTS genomförde under hösten 2010 en konsultation där marknaden bereddes tillfälle att besvara ett 
antal frågor kring bl.a. bandens presumtiva användningsområde, tidpunkt för urvalsförfarande och 
tekniska villkor.   
4 PTS-VR-2006:2. 

http://www.scb.se/Pages/List____257281.aspx�
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1.2 Läsanvisningar och allmän information 
PTS uppmanar alla som är intresserade av att delta i auktionen att läsa samtliga 
delar i denna allmänna inbjudan och PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1, ändrade 
genom 2010:5) om spektrumauktioner mycket noga. Dokumenten 
kompletterar varandra. 

Sökanden ska vid utformandet av ansökan och vid deltagandet i auktionen följa 
tillämpliga bestämmelser i PTS föreskrifter och de regler som anges i denna 
allmänna inbjudan. En vinnande budgivare kan annars riskera att tillstånd som 
tilldelas denne i auktionen återkallas. 

PTS kan avslå en ansökan eller avstänga en budgivare från deltagande i 
auktionen på bl.a följande grunder: 

 om ansökan eller deposition har inkommit för sent till PTS  
 om ansökan inte är komplett (d.v.s. om uppgifter saknas) 
 om ansökan innehåller oriktiga uppgifter 
 om budformuläret inte ligger i ett förseglat omslag (kuvert) inuti 

omslaget (kuvertet) som innehåller ansökningsblanketten 
 om två eller fler deltagande samarbetar i auktionen, se 15 § PTS 

föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner 
 om depositionen inte uppgår till det belopp som framgår av denna 

allmänna inbjudan 
 

Information om auktionen publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/105ghz. 
Det går också att prenumerera på de nyheter som publiceras på webbplatsens 
nyhetssidor, i detta fall radionyheter. Prenumerera genom att gå in på 
www.pts.se/prenumerera. 

Observera följande viktiga datum: 

 Den 29 november 2011 - ansökan och deposition ska ha inkommit till 
PTS 

 Den 9 december 2011 - planerat datum för budöppning 
 

 
 

http://www.pts.se/105ghz�
http://www.pts.se/prenumerera�
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2 Tillstånd och tillståndsvillkor 

2.1 Tillstånd för 10,5 GHz-bandet 
 

Tilldelningen avser tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet 
(10210−10294 MHz och 10560−10644 MHz) som består av 2×84 MHz. 

Frekvensområdet delas upp i tre tillstånd (parade kanaler enligt 
CEPT/ERC/REC 12-05E), varje tillstånd omfattar 2×28 MHz med 
begränsningar i Hallands och Gotlands län. Tillstånd 1 omfattar samtliga län 
med frekvensmängden reducerad till 2×14 MHz i Hallands och Gotlands län. 
Tillstånd 2 och 3 omfattar samtliga län utom Hallands och Gotlands län. Två 
parade frekvensblock utgör ett tillstånd. Se figur 1 och tabell 1.  

Samtliga län

Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3

Halland
Gotland

14 MHz 14 MHz 28 MHz 28 MHz

 
 

 

Figur 1. Tillstånden i frekvensbandet utan frekvensindelning. 
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Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3  Tillstånd 1 Tillstånd 2 Tillstånd 3 

10210-
10238 
MHz 

(10210 -10224 

MHz i 

Hallands och 

Gotlands län) 

10238-
10266 
MHz 

Utom 

Hallands och 

Gotlands län 

10266-
10294 
MHz 

Utom 

Hallands och 

Gotlands län 

 10560 -
10588 
MHz 

(10560 -10574 

MHz i 

Hallands och 

Gotlands län) 

10588-
10616 
MHz 

Utom 

Hallands och 

Gotlands län 

10616-
10644 
MHz 

Utom 

Hallands 

och Gotlands 

 län 

84 MHz Mitten 
gap 

84 MHz 

 

Tabell 1. Tillstånden i frekvensbandet med frekvensindelning. 

 

Den som vinner budgivning i auktionen kommer att få tillgång till frekvenserna 
så snart auktionsförfarandet är avslutat och PTS har tilldelat tillstånd.  
 
Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala. Det 
innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och användningsområde inom 
ramen för tillståndsvillkoren. Tillståndshavaren kan även byta teknik och 
användning under tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillstånden ska dock förenas med krav på användning av frekvensdelning som 
duplexmetod (FDD).  

2.1.1 Tillståndstid 

Tillstånden och tillståndsvillkoren gäller till och med den 31 december 2035. 

 
2.1.2 Årsavgift 
Tillståndshavarna ska från och med att tillstånd har tilldelats betala årsavgift till 
PTS. PTS bestämmer avgifternas storlek i föreskrifter, för närvarande PTSFS 
2010:6 om avgifter. Enligt dessa föreskrifter uppgår årsavgiften år 2011 för ett 
tillstånd i 10,5 GHz-bandet till ca 155 000 kronor. 
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2.1.3 Överlåtelse och uthyrning av tillstånd 

Tillståndshavaren har möjlighet att enligt 3 kap. 23-24 §§ LEK överlåta eller 
hyra ut tillstånd eller delar av tillstånd till annan efter medgivande från PTS. 
 

2.2 Tekniska villkor 
Tillstånden förenas med de tekniska villkor som anges i bilaga A.  

I bilaga A finns också övrig teknisk information.  

Tillståndsvillkor kan ändras eller tillkomma under giltighetstiden till följd av 
Sveriges förpliktelser som medlem i Europeiska Unionen eller till följd av 
andra internationella överenskommelser. 

Notera att i det fall att det blir tre tillståndshavare i bandet så kan det innebära 
kraftiga inskränkningar i möjligheten att använda tillstånden fullt ut. Vid ett 
sådant utfall rekommenderar PTS att tillståndshavarna så långt som möjligt 
koordinerar sin utbyggnad och användning i bandet sinsemellan.   

 

2.3 Annan användning i och omkring 10,5 GHz-bandet 
 

2.3.1 Ultra Wide Band/Short Range 
Devices/amatörradio/lågeffektradar 

I delar av 10,5 GHz-bandet finns användning såsom Short Range Devices 
(SRD), Ultra Wide Band (UWB) och amatörradio som är undantagna från 
tillståndsplikt. Frekvensutrymmet 10250–10280 MHz och 10510–10580 MHz 
används för lågeffektradar som är undantagen från tillståndsplikt. För 
ytterligare information om dessa undantag från tillståndsplikt, se PTS 
föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare (PTSFS 
2010:8).  

2.3.2 Fixed Wireless Access (FWA) 
10,5 GHz-bandet används idag för fast yttäckande radioaccess (Fixed Wireless 
Access, FWA) av två operatörer, Gotlands Energi AB i Gotlands län och 
HallWan AB i Hallands län. De använder frekvensutrymmet 10224–10294 
MHz och 10574–10644 MHz (genom 2 ×(56 MHz + 14 MHz)). 
Tillståndstiden för dessa tillstånd gäller till och med den 31 mars 2023.  
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2.3.3 Radioastronomi/jordutforskning 
Frekvensutrymmet 10600–10700 MHz används idag för radioastronomi av 
Onsala rymdobservatorium, se tekniska villkor, bilaga A. Frekvensutrymmet 
10600-10680 MHz används även för jordutforskning via satellit (passiv), se 
tekniska villkor, bilaga A. 

2.3.4 Radiolokalisering 
Frekvensutrymmet 10000–10680 MHz är allokerat för radiolokalisering enligt 
radioreglementet ITU-RR5

2.3.5 Dynamisk spektrumaccess 

. Några tillstånd för radiolokalisering i 10,5 GHz-
bandet kommer inte att tilldelas. 

I syfte att uppnå en hög spektrumeffektivitet förbehåller PTS sig rätten att 
tillåta DSA i frekvensbandet. Detta innebär att en radioanvändare kan komma 
att tillåtas använda andra tillståndshavares del av frekvensbandet förutsatt att 
användningen inte orsakar påvisbar störning för tillståndshavarna, se bilaga A.  

                                                 
5 ITU Radio Regulations 2007 
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3 Ansökan och deposition  

Ansökan om att delta i auktionen i 10,5 GHz-bandet ska innehålla en 
ansökningsblankett, utdrag ur näringslivsregistret, eventuella fullmakter och ett 
budformulär. 

3.1 Ansökningsblankettens innehåll 
Ansökan om att delta i auktionen ska göras på den ansökningsblankett som 
finns bifogad i bilaga B av denna allmänna inbjudan.  
 
Ansökningsblanketten ska innehålla följande uppgifter om sökanden: 
  

• namn eller firma  
• namn på firmatecknare samt utdrag ur näringslivsregistret (eller 

motsvarande för utländska sökanden) 
• organisationsnummer/personnummer (eller motsvarande för utländska 

sökanden) 
• postadress  
• kontaktperson som är behörig att företräda sökanden i auktionen 
• postadress till kontaktperson samt telefonnummer och e-postadress 
• plusgiro, bankgiro- eller bankkontonummer för eventuell återbetalning 

av deposition (IBAN/BIC för utländska sökanden) 
• angiven betalningsreferens 

 
Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Om 
den som undertecknat ansökningsblanketten inte är firmatecknare enligt utdrag 
ur näringslivsregistret eller motsvarande ska fullmakt i original avseende 
behörigheten skickas in tillsammans med ansökan. 
 
3.1.1 Särskilt för utländska sökande 
Om utdrag ur näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska eller 
engelska ska en engelsk eller svensk översättning av utdraget bifogas ansökan. 
Av utdraget ska tydligt framgå att den som undertecknat ansökningsblanketten 
(eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden. 
Ansökningsblanketten ska annars kompletteras med en kort beskrivning av 
firmateckningsrätten, med hänvisning till relevant lagstiftning. 
 
3.1.2 Tillgänglig kontaktperson 
PTS kommer att ställa all korrespondens i auktionsärendet till den 
kontaktperson som har angivits i ansökan. Det är därför viktigt att 
kontaktpersonen finns till hands och kan ta emot sådan information under hela 
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tiden från det att ansökan och bud har inkommit till dess att auktionen har 
avslutats. 
 
3.2 Bud 
Bud på tillstånd i 10,5 GHz-bandet ska anges i ett budformulär som PTS 
tillhandahåller, se bilaga C. Budformuläret ska innehålla följande uppgifter 
 

• Namn eller firma 
• Bud ska anges i siffror och i bokstäver 
• Underskrift av behörig firmatecknare eller den som har fullmakt att 

skriva under ansökan 
 

Sökanden ska inkomma med bud till PTS i enlighet med avsnitt 3.4. 
Bud ska lämnas i svenska kronor (SEK) och budformuläret ska vara 
undertecknat av behörig firmatecknare. Om den som har undertecknat 
budformuläret inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivsregistret (eller 
motsvarande för utländska sökanden) ska fullmakt avseende behörigheten 
inkomma tillsammans med ansökan. Lägsta bud som beaktas är en (1) SEK. 
 
 
3.3 Deposition 
Den som ansöker om att få bli budgivare i auktionen ska inkomma med en 
deposition till PTS före ansökningstidens utgång. Om depositionen inkommer 
för sent till PTS får sökanden inte delta i auktionen.  
 
Depositionens storlek 
PTS begär en deposition om ett prisbasbelopp för att delta i auktionen. Ett 
prisbasbelopp är för innevarande år (2011) 42 800 SEK.  
 
Användande och återsändande av deposition 
Depositionen kommer att användas till betalning av auktionslikviden. Skulle 
depositionsbeloppet överstiga auktionslikviden återbetalas mellanskillnaden 
efter det att auktionslikvid har räknats av till PTS. Skulle den vinnande 
budgivaren ha lämnat bud som överstiger depositionsbeloppet kommer 
budgivaren att faktureras mellanskillnaden. 
 
Depositionerna kommer snarast möjligt efter det att auktionen avslutats att 
återbetalas till de budgivare som inte har vunnit budgivningen. Depositionen 
sätts in på sökandens angivna plusgiro/bankgiro eller bankkontonummer 
(IBAN/BIC för utländska sökanden).  
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3.4 Att inkomma med ansökan och deposition 
Ansökan (som ska innehålla ansökningsblankett, utdrag ur näringslivsregistret, 
eventuella fullmakter och budformulär) och deposition ska ha inkommit till 
PTS den 29 november 2011.  
 
Har ansökan eller deposition inkommit för sent kommer inte ansökan att tas 
upp till prövning. Det är sökandens ansvar att ansökan och deposition 
inkommer till PTS i rätt tid. 
 
Ansökan ska inkomma till PTS i ett förseglat omslag (kuvert) tydligt märkt 
”Ansökan 10,5 GHz-auktion”. Budformuläret ska läggas i ett förseglat 
omslag inuti det yttre omslaget som innehåller ansökningsblanketten. 
 
I det yttre förseglade omslaget ska det alltså finnas: 
 

1. en ansökningsblankett (se bilaga B) ifylld i enlighet med avsnitt 3.1 
2. utdrag ur näringslivsregistret eller för utländska sökanden, utdrag ur 

näringslivsregistret eller motsvarande − på svenska eller engelska − 
som stryker uppgifter om firma, organisationsnummer samt vem som 
är behörig firmatecknare 

3. fullmakt avseende behörigheten om den som undertecknat ansökan 
inte är behörig firmatecknare enligt utdrag ur näringslivsregistret (eller 
motsvarande för utländska sökande) 

4. ett förseglat omslag (kuvert) märkt ”Budformulär 10,5 GHz-auktion” 
som innehåller skriftligt bud (se bilaga C) i enlighet med avsnitt 3.2  

 
Deposition ska sättas in på PTS plusgironummer 306438-3 eller 
bankkontonummer 99603403064383 − för utländsk sökande IBAN nr. 
SE1795000099603403064383 och BIC Code NDEASESS Nordea Bank AB – 
med referens ”10,5 GHz-auktion” samt sökandens 
organisationsnummer/personnummer (eller motsvarande för utländsk 
sökande). 
 
Notera att depositionen ska ha inkommit till PTS på angivet 
plusgironummer eller bankkontonummer senast den 29 november 2011. Betala 
in depositionen i god tid. 
 
Om ansökan skickas via post är adressen: 
Post- och telestyrelsen 
”Ansökan 10,5 GHz-auktion”  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
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Ansökan får även levereras personligen eller via bud till PTS. Om ansökan 
levereras personligen eller via bud ska tid bokas (kontakta Elena Belkow, tfn 
08-678 55 00). Besöksadress och öppettider är Valhallavägen 117, Stockholm, 
måndag till fredag, kl. 08.00–17.00.   

Kuvertet som innehåller budformuläret öppnas på budöppningsdagen den 9 
december 2011. 
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4 Auktionsförfarandet 

4.1 Allmän beskrivning 
En auktion är en administrativ urvalsprocess för att tilldela tillstånd till 
högstbjudande. Auktionen i 10,5 GHz-bandet är en kombinatorisk auktion 
med slutna bud i en budrunda. I en kombinatorisk auktion kan budgivare lägga 
bud på kombinationer av enstaka objekt eller paket av objekt i stället för endast 
på enstaka objekt.  

Den främsta fördelen med en auktion i en runda med slutna bud, i jämförelse 
med andra auktionsformat, är att den innebär mindre kostnader, arbete och 
tidsåtgång för såväl budgivare som för PTS. Externa kostnader som i annat fall 
skulle överföras på tillståndshavarna i form av handläggningsavgifter uteblir 
därmed i det här auktionsformatet.  

Det valda auktionsformatet får anses vara proportionerligt, effektivt och väl 
anpassat för den aktuella tilldelningen.  

4.2 Definitioner 
Auktion: Ett urvalsförfarande där det pris (bud) sökanden är villig att betala för 
tillstånden är utslagsgivande. 

Bud: Ett bindande erbjudande från en budgivare att betala ett belopp i utbyte 
mot visst tillstånd eller kombination av tillstånd som ingår i auktionen. 
Erbjudandet upphör att vara bindande efter att auktionen avslutats om budet 
inte utgör det vinnande budet. 

Budpaket: Enstaka tillstånd eller kombinationer av tillstånd. 

Budgivare: Den som kommit in med en ansökan att delta i urvalsförfarande och 
som lämnat deposition samt uppfyller kraven i PTS beslut att begränsa antalet 
tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan genom auktion. 

Vinnande bud: högsta gällande bud efter avslutad auktion. 

10,5 GHz-bandet: Frekvensutrymmet 10210−10294/10560−10644 GHz som 
omfattar totalt 2×84 MHz. 

4.3 Auktionsformat 
Auktionen i 10,5 GHz-bandet ska hållas genom en kombinatorisk auktion med 
slutna bud i en budrunda. 
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4.4 Budgivning 
En budgivare kan lämna bud på enstaka tillstånd eller kombinationer av 
tillstånd, nedan kallat budpaket. En budgivare kan lämna bud på alla budpaket. 

Tillåtna budpaket är: 

B1  Tillstånd 1 separat 
B2 Tillstånd 2 separat 
B3  Tillstånd 3 separat 
B4  Tillstånd 1 och Tillstånd 2 tillsammans   
B5  Tillstånd 2 och Tillstånd 3 tillsammans 
B6 Tillstånd 1 och Tillstånd 3 tillsammans 
B7  Tillstånd 1, Tillstånd 2 och Tillstånd 3 tillsammans  

B1 - Tillstånd 1

B2 - Tillstånd 2

B3 - Tillstånd 3

B7 - Tillstånd 1, Tillstånd 2 och Tillstånd 3

B5 - Tillstånd 2 och Tillstånd 3

B4 - Tillstånd 1 och Tillstånd 2

B6 - Tillstånd 1 B6 - Tillstånd 3  

 
Figur 2. Tillåtna budpaket 

 

4.5 Budöppning 
Budöppning är planerad att ske den 9 december 2011 i PTS lokaler, 
Valhallavägen 117, Stockholm. Om budöppningen behöver senareläggas 
kommer PTS att informera kontaktpersonen om detta.  
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Eftersom ansökningarna kommer att öppnas före budöppningen är det viktigt 
att budformuläret ligger i ett separat förseglat omslag (kuvert) inuti det yttre 
omslaget som ansökningsblanketten ligger i, för ytterligare information se 
avsnitt 3.4.  

4.5.1 Rangordning av bud 

Efter budöppningen rangordnas bud med avseende på beloppens storlek. 
Rangordning av bud kommer att ske i två steg.  

I det första steget kommer PTS att identifiera det högsta budet för respektive 
budpaket: B1, B2, B3, B4, B5, B6 och B7 (se exempel 1). Om två eller fler 
budgivare har lagt lika bud på samma budpaket rangordnas dessa bud inbördes 
genom lottdragning (se exempel 2).  

I det andra steget summeras de högsta buden i följande kombinationer av 
budpaket: (B1+B2+B3), (B4+B3), (B1+B5), (B6+B2) samt B7, se figur 3.  

En budgivare kan lägga bud på sju olika budpaket. Dessa budpaket kan 
kombineras på fem olika sätt, se figur 3.  

 

 
Figur 3. De fem olika kombinationerna av budpaket. 

 

Den kombination av budpaket som ger högst budsumma är den vinnande 
kombinationen (se exempel 1). Om två eller fler kombinationer ger samma 
högsta budsumma rangordnas dessa inbördes genom lottdragning (se exempel 
2). Budgivare som har ett bud som rangordnats högst i det eller de budpaket 
som ingår i den vinnande kombinationen av budpaket har vunnit 
budgivningen. 6

 

  

                                                 
6 10 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner 
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Exempel 1: Rangordning av bud 

 Tillåtna budpaket 
B1 

Tillstånd 
1  

B2 
Tillstånd 

2  
B3 

Tillstånd 
3  

B4  
Tillstånd 
1 och 2  

B5 
Tillstånd 2 

och 3  
B6 

Tillstånd 1 
och 3  

B7  
Tillstånd 1, 2 

och 3  
Budgivare 

A 
10 10 10 30 30 25 40 

Budgivare 
B 

5 5 5 40 40 10 50 

Budgivare 
C 

25 15 25 - - - - 

Budgivare 
D 

20 18 20 45 50 40 60 

 

I det första steget identifieras högsta bud för varje budpaket. Det högsta budet för 
respektive budpaket markeras i exemplet med understrykning. 

För B1 är högsta bud 25  
För B2 är högsta bud 18 
För B3 är högsta bud 25 
För B4 är högsta bud 45 
För B5 är högsta bud 50 
För B6 är högsta bud 40 
För B7 är högsta bud 60 
 

I det andra steget summeras de högsta buden för respektive budpaket i nedanstående 
kombinationer. Den sammanlagda budsumman för var och en av de fem 
kombinationerna jämförs sedan med varandra. 

B1 (25) + B2 (18) + B3 (25) = 68  
B4 (45) + B3 (25) = 70 
B1 (25) + B5 (50) = 75 
B6 (40) + B2 (18) = 58 
B7 = 60 

Vinnande kombination är B1+B5 eftersom den ger den högsta sammanlagda 
budsumman på 75. Vinnare i auktionen blir således budgivare C som vinner 
Tillstånd 1, och Budgivare D som vinner Tillstånd 2 och 3. Budgivare C ska 
betala 25 och Budgivare D ska betala 50. 
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Exempel 2: Lottdragning 

 Tillåtna budpaket 
B1 

Tillstånd 
1  

B2 
Tillstånd 

2  
B3 

Tillstånd 
3  

B4 
Tillstånd 1 

och 2  
B5 

Tillstånd 2 
och 3  

B6 
Tillstånd 
1och 3  

B7 
Tillstånd 1, 

2 och 3  

Budgivare 
A 

10 10 10 30 30 25 40 

Budgivare 
B 

5 5 5 45 40 10 50 

Budgivare 
C 

25 15 25 - - - - 

Budgivare 
D 

20 20 20 45 45 40 60 

 

Rangordning av högsta bud genom lottdragning 
Om två eller flera budgivare har lagt lika bud på samma budpaket rangordnas 
dessa bud genom lottdragning. För budpaket B4 har budgivare B och D lagt 
högsta bud 45, som markeras med grå färg ovan. Genom lottdragning utses 
den budgivare av B och D som har högsta bud.  

Rangordning av högsta budsumma för respektive budpaket genom lottdragning 
Om det finns två eller flera kombinationer av budpaket som ger samma 
summa av högsta bud ska vinnare utses genom lottdragning.  

I exemplet ger kombinationerna B1+B2+B3, B4+B3 samt B1+B5 samma 
summa av högsta bud, dvs. 70. 

B1 (25) + B2 (20) + B3 (25) = 70 
B4 (45) + B3 (25) = 70 
B1 (25) + B5 (45) = 70 
B6 (40) + B2 (18) = 58 
B7 = 60 
 

Genom lottdragning utses den vinnande av kombinationerna B1+B2+B3, 
B4+B3 eller B1+B5. 
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4.5.2 Avslutande av auktionen 

Den budgivare som har lagt de högst rangordnade buden i den högst 
rangordnade kombinationen av budpaket har vunnit budgivningen på 
respektive tillstånd.  

Auktionslikviden är lika med vinnande bud i auktionen. Det vinnande budet är 
bindande. 

Auktionen är avslutad efter att PTS har konstaterat vilken budgivare som 
vunnit budgivningen för respektive tillstånd. Bud som inte utgör vinnande bud 
upphör att vara bindande efter att auktionen avslutats. 

PTS kommer snarast möjligt att tilldela tillstånd till den budgivare som vunnit 
budgivningen på respektive tillstånd.  

När auktionen är avslutad och tillstånden är tilldelade kommer PTS att 
publicera namnet på den eller de budgivare som har vunnit budgivningen och 
det vinnande budet för respektive tillstånd. 

 

4.6 Förbud mot att samarbeta 
Samarbete mellan budgivare i auktionen kan påverka utfallet av auktionen 
negativt, t.ex. genom att skada enskilda budgivare. Budgivare får därför inte 
samordna budgivning eller på annat sätt samarbeta under auktionsförfarandet.7

 

 
En överenskommelse om samarbete som ingås innan auktionsförfarandet 
omfattas av samarbetsförbudet om budgivarna handlar i enlighet med 
överenskommelsen under auktionsförfarandet. Om det under auktionen 
kommer till PTS kännedom att två eller flera budgivare samarbetar, kan PTS 
avstänga dessa från deltagande i auktionen. 

4.7 Generella föreskrifter om spektrumauktioner 
 
Denna allmänna inbjudan har utfärdats med stöd av PTS föreskrifter (PTSFS 
2008:1, ändrade genom 2010:5) om spektrumauktioner. Föreskrifterna finns 
tillgängliga på PTS webbplats: 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Spektrum/PTSFS-20081-
PTS-foreskrifter-om-spektrumauktioner/ 
 
 
 
 

                                                 
7 15 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Spektrum/PTSFS-20081-PTS-foreskrifter-om-spektrumauktioner/�
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Spektrum/PTSFS-20081-PTS-foreskrifter-om-spektrumauktioner/�
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4.8 Extraordinära händelser 
Om det framkommer att en budgivare inkommit med oriktiga uppgifter i sin 
ansökan eller i övrigt inte har följt regleringen i föreskrifterna och denna 
allmänna inbjudan får PTS avstänga denne från deltagande i auktionen. 

PTS får vid oförutsedda händelser som har stor påverkan på auktionen, 
tillfälligt eller helt, avbryta auktionen. PTS har under sådana omständigheter 
rätt att när det är lämpligt: 
 
• återuppta auktionen i det skede budgivningen avbröts, eller 
• förklara att auktionen är ogiltig och starta om auktionen från början 
 
Om en oförutsedd händelse inträffar har PTS för avsikt att återuppta 
auktionen med så liten störning eller fördröjning som möjligt. Det är inte 
möjligt för PTS att på förhand ge en uttömmande lista på vad som ska anses 
vara oförutsedda händelser. 
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5  Betalning och tilldelning av tillstånd 

När auktionen är avslutad kommer PTS att fatta ett beslut om tilldelning av 
tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet samt publicera namn på 
budgivare som vunnit budgivningen på respektive tillstånd och de vinnande 
buden.  
Auktionslikviden är lika med vinnande bud. Depositionen kommer att 
användas till betalning av auktionslikviden. Skulle vinnande budgivare ha 
lämnat bud som överstiger depositionsbeloppet kommer budgivaren att 
faktureras mellanskillnaden.8

 

 Skulle depositionsbeloppet istället överstiga 
auktionslikviden återbetalas mellanskillnaden efter det att auktionslikvid har 
räknats av till PTS, se avsnitt 3.3. 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. Om fakturan inte 
betalas i tid riskerar tillståndet att återkallas, se avsnitt 6. Fordran drivs vidare 
enligt sedvanligt förfarande. 
 
 

                                                 
8 Depositionen uppgår till 42800 SEK 
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6 Risk för återkallelse av tillstånd 

I enlighet med regleringen i 7 kap. LEK kan PTS återkalla tillstånd som 
tilldelats genom auktionen. Om sådant tillstånd återkallas kvarstår emellertid 
skyldigheten att betala auktionslikvid, dvs. det eller de vinnande buden. 
  
PTS kan återkalla tillstånd om en vinnande budgivare har inkommit med 
oriktiga uppgifter, eller om denne inte följt regleringen i PTS föreskrifter och 
allmän inbjudan, t.ex. genom att inte betala auktionslikvid på utsatt tid.  
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7 Frågor och information 

Information om auktionen publiceras på PTS webbplats:  
www.pts.se/105ghz 
 
Det går också att prenumerera på de nyheter som publiceras på webbplatsens 
nyhetssidor, i detta fall radionyheter. Den som prenumererar får automatiskt 
ett e-postmeddelande så snart en nyhet läggs ut. Prenumerera genom att gå in 
på www.pts.se/prenumerera. Kryssa i områdena ”Radio” och 
”Pressmeddelanden”. 
 
Frågor kring förfarandet kan ställas via e-post till  
elena.belkow@pts.se eller kristian.viidas@pts.se 
 
 Dessa frågor och PTS svar kommer att publiceras på PTS webbplats. 

http://www.pts.se/105ghz�
http://www.pts.se/prenumerera�
mailto:elena.belkow@pts.se�
mailto:kristian.viidas@pts.se�
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8 Bilagor 

A. Förslag till tillståndsvillkor 
B. Ansökningsblankett 
C. Budformulär 
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Bilaga A: Förslag till tillståndsvillkor 
 

Frekvensfördelning för tillstånd i 10,5 GHz-bandet 
 

Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. 

 Frekvensområde 

MHz 

Frekvensområde 

MHz 

Kommentarer 

Tillstånd 1 10210−10238 

(10210−10224 i 
Hallands och 
Gotlands län) 

10560−10588 

(10560−10574 i 
Hallands och 
Gotlands län) 

Samtliga län. 

Inskränkningar på 
2×14 MHz i Hallands 
och Gotlands län 

 

Tillstånd 2 10238−10266  10588−10616  Samtliga län förutom 
Hallands och 
Gotlands län där 
frekvensutrymmet 
redan är tilldelat 
annan 
tillståndshavare. 

 Tillstånd 3 10266−10294 10616−10644 Samtliga län förutom 
Hallands och 
Gotlands län där 
frekvensutrymmet 
redan är tilldelat 
annan 
tillståndshavare.  

 

Tabell 1. Tillstånden i frekvensområdet 
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Tekniska villkor för tillstånd 1 

Tillståndet förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndet är tjänsteneutralt och med vissa begränsningar 
teknikneutralt. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och 
användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning under 
tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

2. Frekvensområdet förenas med krav på användning av frekvensdelning 
som duplexmetod (FDD).  

3. Ändrade eller nya tillståndsvillkor kan komma att meddelas under 
giltighetstiden till följd av Sveriges förpliktelser som medlem i 
Europeiska Unionen eller till följd av andra bindande internationell 
överenskommelser. 

4. På gränsen mellan Sverige och ett grannland, ska såvida inte ett 
koordineringsavtal som avviker från detta har träffats med berört 
grannland, på baslinjen9

5. Eftersom ett troligt användningsområde för detta frekvensområde är 
punkt-till-punkt radiolänk måste problem med användningen av olika 
duplexarrangemang i samma sändarmast (s.k. ”Hi-Low clash”) 
undvikas. Den som har den första installationen, i en samlokaliserad 
antennplats i 10,5 GHz bandet, avgör vilken riktning antennplatsen 
ska ha (hög eller låg). Övriga tillståndsinnehavare måste rätta sig efter 
detta. 

 effekttätheten inte överstiga 
 -122,5 dBW/1 MHz/m2, mätt på 10 meters höjd. 
Frekvensanvändning som resulterar i en högre effekttäthet på gränsen 
till ett grannland måste koordineras av PTS. För frekvensanvändning 
som kräver koordinering med ett grannland, får frekvenserna inte 
användas förrän PTS har bekräftat att koordinering har genomförts 
med ett positivt resultat. 

6. Maximal utstrålad effekt 

Den maximalt utstrålade effekten en sändare får sända med (EIRP) 
ges av tabell 2 och figur 1. 

                                                 
9 Baslinjen räknas som lågvattenlinjen utmed grannlandets kust 
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Användning vid blockens nedre och övre frekvensgräns ska uppfylla 
spektrummasken enligt tabell 210

 

.  Figur 1 illustrerar maximal utstrålad 
effekt vid och utanför frekvensblocksgräns. Figur 2 visar en 
schematisk bild av tillståndsvillkoren för Hallands och Gotlands län. 

                                                 
10 Baserad på ETSI EN 302 217-2-2 för 28 MHz kanalbredd, unified mask, spektrum efficiency klass 5A. 
11 Detta medför att det inom de första 1,5 MHz och de sista 1,5 MHz av de tilldelade frekvensblocken 
finns ytterligare restriktioner på den utstrålade effekten. 
 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximal utstrålad 
(EIRP) dBW/1 MHz 

Information 

-14 MHz till - 1,5 MHz 27 dBW/1MHz (Inom eget block) 

 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximalt utstrålad 
(EIRP) dBW/100kHz 

Information 

-1,5 MHz till +1 MHz ( )
5,2

5,11017 +∆×
−

f
 

∆f= -1,5 MHz11

+1 MHz till +3 MHz 

 till +1 
MHz 

( )
2

1227 −∆×
−

f
 

∆f= +1 MHz till +3 MHz 

+3 MHz till +6 MHz ( )
3

3315 −∆×
−−

f
 

∆f= +3 MHz till +6 MHz 

+6 MHz till +26 MHz ( )
20

61018 −∆×
−−

f
 

∆f= +6 MHz till +26 
MHz 

+26 MHz till +40 MHz ( )
14

261028 −∆×
−−

f
 

∆f= +26 MHz till +40 
MHz 

+40 MHz till +56 MHz −38  
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Tabell 2. Maximal utstrålad effekt för en sändare 

 

Figur 1. Illustration av maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns 

 

 

∆f MHz 
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Figur 2. Schematisk bild av tillståndsvillkoren för Hallands och Gotlands län. 

 

7. Tillståndshavaren får vid Onsala rymdobservatorium (longitud: 
11°55’’45’’, latitud: 57°23’45’’, höjd över havsnivå: 20 meter) inte 
överskrida gränsvärdet för effekttäthet - 193 dBW/Hz/m2  i 
frekvensutrymmet 10 600–10 644 MHz. 

 
Tillståndshavaren får avvika från gränsvärdet under förutsättning att 
Onsala rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 
 

8. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess 
kan förekomma. 
 

9.  Avvikelser från de tekniska kraven i punkten 6 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 
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 Tekniska villkor för tillstånd 2 

Tillståndet förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndet är tjänsteneutralt och med vissa begränsningar 
teknikneutralt. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och 
användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning under 
tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

2. Frekvensområdet förenas med krav på användning av frekvensdelning 
som duplexmetod (FDD).  

3. Ändrade eller nya tillståndsvillkor kan komma att meddelas under 
giltighetstiden till följd av Sveriges förpliktelser som medlem i 
Europeiska Unionen eller till följd av andra bindande internationell 
överenskommelser. 

4. På gränsen mellan Sverige och ett grannland, ska såvida inte ett 
koordineringsavtal som avviker från detta har träffats med berört 
grannland, på baslinjen12

5. Eftersom ett troligt användningsområde för detta frekvensområde är 
punkt-till-punkt radiolänk måste problem med användningen av olika 
duplexarrangemang i samma sändarmast (s.k. ”Hi-Low clash”) 
undvikas. Den som har den första installationen, i en samlokaliserad 
antennplats i 10,5 GHz bandet, avgör vilken riktning antennplatsen 
ska ha (hög eller låg). Övriga tillståndsinnehavare måste rätta sig efter 
detta.  

 effekttätheten inte överstiga 
 -122,5 dBW/1 MHz/m2, mätt på 10 meters höjd. 
Frekvensanvändning som resulterar i en högre effekttäthet på gränsen 
till ett grannland måste koordineras av PTS. För frekvensanvändning 
som kräver koordinering med ett grannland, får frekvenserna inte 
användas förrän PTS har bekräftat att koordinering har genomförts 
med ett positivt resultat. 

6. Maximal utstrålad effekt inom frekvensutrymmet 10239,5 
MHz−10264,5 MHz och 10589,5 MHz−10600 MHz: 27 dBW/1MHz  
(EIRP).  

7. Tekniska villkor i frekvensområdet 10600–10616 MHz  
                                                 
12 Baslinjen räknas som lågvattenlinjen utmed grannlandets kust 
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Observera att i frekvensutrymmet 10614,5 MHz−10616 MHz ska även 
kravet på maximalt utstrålad effekt enligt tillståndsvillkor 8 vara 
uppfyllt. 
 
Vid World Radiocommunication Conference år 2007 (WRC-07), 
Resolution 751, beslutades att införa vissa begränsningar för punkt-till-
punkt och punkt-till-multipunkt system i frekvensbandet 10600–10680 
MHz. 

a. Sändare som används för punkt-till-punktanslutning ska ha 
maximal höjdvinkel över horisontalplanet av 20° och maximal 
sändareffekt på antennutgången av -15 dBW.  

För punkt-till-punktsystem som använder automatisk 
sändareffektsreglering (ATPC), får den maximala sändareffekten på 
antennutgången ökas med ett värde motsvarande det reglerområde 
som den automatiska sändareffekten har, dock upp till en maximal 
sändareffekt -3 dBW. 

b. För basstationer som används för punkt-till-multipunktanslutning 
för fast yttäckande radioaccess gäller: 

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -7 dBW 

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 20° och under 45° över horisontalplanet: -6 
dBW  

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 45° och under 90° över horisontalplanet: -11 
dBW 

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning av 90° över horisontalplanet: -13 dBW 

          Och för fasta terminaler i ett punkt-till-multipunkt system: 

• Maximal höjdvinkel över horisontalplanet: 20°  

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -8 dBW 
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• Om automatisk sändareffektsreglering (ATPC) används, får 
den maximala sändareffekten på antennutgången ökas med 
ett värde motsvarande det reglerområde som den 
automatiska sändareffekten har, dock maximalt upp till 3 
dBW. 

c. För mobila sändare maximal sändareffekt på antennutgången: 17 
dBW. 
 

8. Maximal utstrålad effekt vid och utanför frekvensblocksgräns. 

Den maximalt utstrålade effekten en sändare får sända med (EIRP) 
ges av tabell 3 och figur 3. 

De tekniska villkoren för frekvensanvändningen vid blockens nedre 
och övre frekvensgräns ska uppfylla spektrummasken enligt tabell 313

                                                 
13 Baserad på ETSI EN 302 217-2-2 för 28 MHz kanalbredd, unified mask, spektrum efficiency klass 5A. 

. 
Figur 3 illustrerar maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns. 

14 Detta medför att det inom de första 1,5 MHz och de sista 1,5 MHz av de tilldelade frekvensblocken 
finns ytterligare restriktioner på den utstrålade effekten. 
 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximalt utstrålad 
(EIRP) dBW/100kHz 

Information 

-1,5 MHz till +1 MHz ( )
5,2

5,11017 +∆×
−

f
 

∆f= -1,5 MHz14

+1 MHz till +3 MHz 

 till +1 
MHz 

( )
2

1227 −∆×
−

f
 

∆f= +1 MHz till +3 MHz 

+3 MHz till +6 MHz ( )
3

3315 −∆×
−−

f
 

∆f= +3 MHz till +6 MHz 

+6 MHz till +26 MHz ( )
20

61018 −∆×
−−

f
 

∆f= +6 MHz till +26 
MHz 
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Tabell 3: Maximal utstrålad effekt för en sändare. 

 

Figur 3. Illustration av maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns. 

 

9. Tillståndshavaren får vid Onsala rymdobservatorium (longitud: 
11°55’’45’’, latitud: 57°23’45’’, höjd över havsnivå: 20 meter) inte 

+26 MHz till +40 MHz ( )
14

261028 −∆×
−−

f
 

∆f= +26 MHz till +40 
MHz 

+40 MHz till +56 MHz −38  

∆f MHz 
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överskrida gränsvärdet för effekttäthet - 193 dBW/m2/Hz i 
frekvensutrymmet 10 600–10 644 MHz. 

 
Tillståndshavaren får avvika från gränsvärdet under förutsättning att 
Onsala rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 
 

10. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess 
kan förekomma. 
 

11.  Avvikelser från de tekniska kraven i punkt 6 och 8 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 
 
 
 

Tekniska villkor för tillstånd 3 

Tillståndet förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndet är tjänsteneutralt och med vissa begränsningar 
teknikneutralt. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och 
användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren. 
Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning under 
tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

2. Frekvensområdet förenas med krav på användning av frekvensdelning 
som duplexmetod (FDD).  

3. Ändrade eller nya tillståndsvillkor kan komma att meddelas under 
giltighetstiden till följd av Sveriges förpliktelser som medlem i 
Europeiska Unionen eller till följd av andra bindande internationell 
överenskommelser. 

4. På gränsen mellan Sverige och ett grannland, ska såvida inte ett 
koordineringsavtal som avviker från detta har träffats med berört 
grannland, på baslinjen15

                                                 
15 Baslinjen räknas som lågvattenlinjen utmed grannlandets kust 

 effekttätheten inte överstiga 
 -122,5 dBW/1 MHz/m2, mätt på 10 meters höjd. 
Frekvensanvändning som resulterar i en högre effekttäthet på gränsen 
till ett grannland måste koordineras av PTS. För frekvensanvändning 
som kräver koordinering med ett grannland, får frekvenserna inte 
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användas förrän PTS har bekräftat att koordinering har genomförts 
med ett positivt resultat. 

5. Eftersom ett troligt användningsområde för detta frekvensområde är 
punkt-till-punkt radiolänk måste problem med användningen av olika 
duplexarrangemang i samma sändarmast (s.k. ”Hi-Low clash”) 
undvikas. Den som har den första installationen, i en samlokaliserad 
antennplats i 10,5 GHz bandet, avgör vilken riktning antennplatsen 
ska ha (hög eller låg). Övriga tillståndsinnehavare måste rätta sig efter 
detta.  

6. Maximal utstrålad effekt inom frekvensutrymmet 10267,5 
MHz−10292,5 MHz : 27 dBW/1MHz  (EIRP).  

7. Tekniska villkor i frekvensområdet 10616–10644 MHz  

Observera att i frekvensutrymmet 10616 MHz−10617,5 MHz och 
10642,5 MHz−10644 MHz ska även kravet på maximalt utstrålad 
effekt enligt tillståndsvillkor 8 vara uppfyllt. 
 
Vid World Radiocommunication Conference år 2007 (WRC-07), 
Resolution 751, beslutades att införa vissa begränsningar för punkt-till-
punkt och punkt-till-multipunkt system i frekvensbandet 10600–10680 
MHz. 

d. Sändare som används för punkt-till-punktanslutning ska ha 
maximal höjdvinkel över horisontalplanet av 20° och maximal 
sändareffekt på antennutgången av -15 dBW.  

För punkt-till-punktsystem som använder automatisk 
sändareffektsreglering (ATPC), får den maximala sändareffekten på 
antennutgången ökas med ett värde motsvarande det reglerområde 
som den automatiska sändareffekten har, dock upp till en maximal 
sändareffekt -3 dBW. 

e. För basstationer som används för punkt-till-multipunktanslutning 
för fast yttäckande radioaccess gäller: 

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -7 dBW 
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• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 20° och under 45° över horisontalplanet: -6 
dBW  

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning över 45° och under 90° över horisontalplanet: -11 
dBW 

• Maximal ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (EIRP) i 
riktning av 90° över horisontalplanet: -13 dBW 

          Och för fasta terminaler i ett punkt-till-multipunkt system: 

• Maximal höjdvinkel över horisontalplanet: 20°  

• Maximal sändareffekt på antennutgången: -8 dBW 

• Om automatisk sändareffektsreglering (ATPC) används, får 
den maximala sändareffekten på antennutgången ökas med 
ett värde motsvarande det reglerområde som den 
automatiska sändareffekten har, dock maximalt upp till 3 
dBW. 

f. För mobila sändare maximal sändareffekt på antennutgången: 17 
dBW. 
 

8. Maximal utstrålad effekt vid och utanför frekvensblocksgräns 

Den maximalt utstrålade effekten en sändare får sända med (EIRP) 
ges av tabell 4 och figur 4. 

De tekniska villkoren för frekvensanvändningen vid blockens nedre 
och övre frekvensgräns och mot befintliga tillstånd ska uppfylla 
spektrummasken enligt tabell 416

                                                 
16 Baserad på ETSI EN 302 217-2-2 för 28 MHz kanalbredd, unified mask, spektrum efficiency klass 5A. 

. Figur 4 illustrerar maximal utstrålad 
effekt vid och utanför frekvensblocksgräns. 

Avstånd till 
blockkant (∆f) 

Maximalt utstrålad 
(EIRP) dBW/100kHz 

Information 
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Tabell 4: Maximal utstrålad effekt för en sändare 

                                                 
17 Detta medför att det inom de första 1,5 MHz och de sista 1,5 MHz av de tilldelade frekvensblocken 
finns ytterligare restriktioner på den utstrålade effekten. 
 

-1,5 MHz till +1 MHz ( )
5,2

5,11017 +∆×
−

f
 

∆f= -1,5 MHz17

+1 MHz till +3 MHz 

 till +1 
MHz 

( )
2

1227 −∆×
−

f
 

∆f= +1 MHz till +3 MHz 

+3 MHz till +6 MHz ( )
3

3315 −∆×
−−

f
 

∆f= +3 MHz till +6 MHz 

+6 MHz till +26 MHz ( )
20

61018 −∆×
−−

f
 

∆f= +6 MHz till +26 
MHz 

+26 MHz till +40 MHz ( )
14

261028 −∆×
−−

f
 

∆f= +26 MHz till +40 
MHz 

+40 MHz till +56 MHz −38  
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Figur 4. Illustration av maximal utstrålad effekt vid och utanför 
frekvensblocksgräns 

 

9. Tillståndshavaren får vid Onsala rymdobservatorium (longitud: 
11°55’’45’’, latitud: 57°23’45’’, höjd över havsnivå: 20 meter) inte 
överskrida gränsvärdet för effekttäthet - 193 dBW/Hz/m2 i 
frekvensutrymmet 10 600–10 644 MHz. 

 
Tillståndshavaren får avvika från gränsvärdet under förutsättning att 
Onsala rymdobservatorium godkänner avvikelsen. 
 

∆f MHz 
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10. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men 
annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess 
kan förekomma. 
 

11.  Avvikelser från de tekniska kraven i punkten 6 och 8 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens sinsemellan. 
 

 
Tillståndstid 

Tillstånden och tillståndsvillkoren gäller till och med den 31 december 2035.  

 

Information 

En tillståndshavare kan komma överens med frekvensgrannen/ grannarna om 
att få överskrida effektmasken, i enlighet med tillståndsvillkor 8 för tillstånd 1 
och 11 för tillstånd 2 och 3, vid högre frekvensgräns (tillstånd 1 och 2) eller 
lägre frekvensgräns (tillstånd 2 och 3). Observera att man i dessa fall 
fortfarande måste uppfylla masken given i tillståndsvillkoren vid den övre och 
nedre gränsen av frekvensbandet.  

Man bör notera att om man vill använda en radiosändare med 56 MHz 
kanalbandbredd och därför köper två tillstånd, exempelvis tillstånd 1 och 2 
eller tillstånd 2 och 3, kommer man troligen inte att kunna använda 
standardutrustning för 56 MHz kanalbandbredd och sända på maximal 
uteffekt. Under de föreslagna tillståndsvillkoren kan man i dessa fall antingen 
sänka uteffekten så att den ryms under masken eller implementera extra 
filtrering i sändaren.  

Mellan tillståndshavarna 1, 2, 3 och befintliga tillståndshavare i Hallands och 
Gotlands län kommer samexistens och koordinering inte regleras av PTS, 
varför tillståndshavarna bör komma överens sinsemellan om åtgärder för att 
skydda mot störningar vid länsgräns och frekvensgräns. 

I det fall att det blir tre tillståndshavare i bandet så kan det innebära kraftiga 
inskränkningar i möjligheten att använda tillstånden fullt ut. Vid ett sådant 
utfall rekommenderar PTS att tillståndshavarna så långt som möjligt 
koordinerar sin utbyggnad och användning i bandet sinsemellan.   
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Notera att punkt 5 i tillståndsvillkoren, gör att användare på samma mastplats 
kommer att behöva samordna sändriktningen i respektive delfrekvensband. 
Detta kan medföra att tillståndshavare som använder frekvensutrymmet för 
BWA och har utrustning med fast duplexriktning kan bli utestängd från att 
sända från vissa mastplatser. I dessa fall kan dock en möjlighet finnas att de 
andra tillståndshavarna på mastplatsen går med på att byta sändriktning i 
respektive delfrekvensband.  
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Bilaga B: Ansökningsblankett 

Ansökningsblankett för deltagande i auktionen för tillstånd i 
10,5 GHz-bandet 

Sökandens namn eller firma:   

Sökandens organisationsnummer/personnummer (eller motsvarande för utländsk sökande): 

_______________________________________________________________________ 

Postadress:   

  

Kontaktperson:  

   

Postadress till kontaktperson (om adressen är annan än vad som anges ovan): 

  

  

Telefonnummer (kontaktperson):  

E-postadress (kontaktperson):  

Plusgiro, bankgiro- eller bankkontonummer (IBAN/BIC för utländska sökanden): 

  
 
Angiven betalningsreferens18

Underskrift av behörig firmatecknare eller den som har fullmakt att skriva under ansökan: 

:   

         den / 2011 

Namnförtydligande:  
 
  

 

                                                 
18 Ange referens ”10,5 GHz-auktion” samt sökandens organisationsnummer/personnummer (eller 
motsvarande för utländska sökande) 
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Ansökan ska ha inkommit till PTS den 29 november 2011. 

Postadress: Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm. 

Boka tid i förväg med Elena Belkow, 08-678 55 00, om ansökan levereras 
personligen eller via bud. Besöksadress: Valhallavägen 117, Stockholm.  

Det förseglade omslaget (kuvert) märkt ”Ansökan 10,5 GHz-auktion” ska 
innehålla: 

1. denna ansökningsblankett ifylld i enlighet med avsnitt 3.1  
2. utdrag ur näringslivsregistret eller för utländska sökanden, utdrag ur 

näringslivsregistret eller motsvarande − på svenska eller engelska− som 
stryker uppgifter om firma, organisationsnummer samt vem som är 
behörig firmatecknare 

3. fullmakt avseende behörigheten om den som undertecknat ansökan inte är 
behörig firmatecknare enligt utdrag ur näringslivsregistret (eller 
motsvarande för utländska sökande) 

4. ett förseglat omslag (kuvert) märkt ”Budformular 10,5 GHz-auktion” som 
innehåller skriftligt bud (se bilaga C) i enlighet med avsnitt 3.2. 
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Märkning yttre förseglat omslag (kuvert) 

 

 

Märkning inre förseglat omslag (kuvert) 

  

 Budformulär 10,5 GHz-auktion  

(Porto) 

Post - & telestyrelsen 
Box 5398  
102 49 Stockholm 

 

 

 

 

Ansökan 10,5 GHz-auktion 
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Bilaga C: Budformulär för 10,5 GHz-auktion 

Sökandens namn eller firma: 

______________________________________________ 

Lämnar härmed följande BUD: 

 

Bud i siffror 
Kronor (SEK) 

Bud i bokstäver 
Kronor (SEK) 

Budpaket 1 
(Tillstånd 1)      
Budpaket 2 
(Tillstånd 2)      
Budpaket 3 
(Tillstånd 3)     
Budpaket 4  
(Tillstånd 1+2)     
Budpaket 5 
(Tillstånd 2+3)     
Budpaket 6 
(Tillstånd 1+3)     
Budpaket 7 
Tillstånd 
(1+2+3)     

 i Post- och telestyrelsens auktion av tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-
bandet. 

Datum: den [……………………..…….] 2011 

Underskrift av behörig firmatecknare eller den som har fullmakt att skriva under 
ansökan: 
 

___________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 
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