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 Datum Vår referens Aktbilaga 

 2011-11-17 Dnr: 10-6250   

    

Spektrumavdelningen 

 

 

 

 

 

 

Post- och telestyrelsen 

 

Postadress:  Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

Placering av frekvensblock i 1800 MHz-
bandet  

 

Sökande/Parter 

Net4Mobility HB, 969739-0293 

 

Saken 

Beslut om placering av Net4Mobility HB tillstånd i frekvensbandet 1710−1780 
MHz och 1805–1875 MHz (1800 MHz-bandet). 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen beslutar härmed att frekvensblocken som Net4Mobility 
HB har tillstånd för, enligt beslut av den 17 oktober 2011 med dnr. 10-6250, 
ska få följande tillståndstider: 
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Frekvens- 
block 

Upplänks-
bandet (MHz) 

Nedlänks-
bandet (MHz) 

Tillståndstid 

8 1745–1750 1840–1845 2013-01-01  -  2037-12-31   

9 1750–1755 1845–1850 2013-01-01  -  2037-12-31 

10 1755–1760 1850–1855 2013-01-01  -  2027-12-31 

11 1760–1765 1855–1860 2013-01-01  -  2027-12-31 

12 1765–1770 1860–1865 2013-01-01  -  2027-12-31 

13 1770–1775 1865–1870 2013-01-01  -  2027-12-31 

14 1775–1780 1870–1875 2013-01-01  -  2017-05-31 

 

Bakgrund 

Net4Mobility HB har tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet i 
enlighet med PTS beslut den 17 oktober 2011. Net4Mobility HB inkom den 1 
november 2011 med önskemål om inbördes placering av frekvensblocken.  

Skäl 

Tilldelningsbeslutet 

Av tilldelningsbeslutet daterat den 17 oktober 2011 framgår att PTS kommer 
att fatta ett separat beslut om den inbördes ordningen mellan block med olika 
tillståndstider. Vidare framgår det också att tillståndshavarens tillstånd med 
samma tillståndstid ska vara sammanhängande. 

PTS bedömning 

PTS gör bedömningen att Net4Mobility’s önskemål kan tillgodoses.  

Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm. 
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Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 

 

 ____________________  

Jonas Wessel 
Chef enheten för spektrumtillstånd 

Beslutet har fattats av chefen för enheten för spektrumtillstånd Jonas Wessel. I 
ärendets slutliga handläggning har även projektledare Anna Helmersson och 
juristen Cecilia Östrand deltagit. 


