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1 Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder med denna allmänna inbjudan in alla 
intresserade att ansöka om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet. 
Bandet omfattar de parade frekvenserna 3410−3438 och 3510−3538 MHz. 
Tillstånden, som är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala, 
kommer att tilldelas efter ett auktionsförfarande.  
 
Auktionen kommer att genomföras genom en budrunda med slutna bud.  
 
Den som vill delta i auktionen ska se till att ansökan och deposition har 
inkommit till 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 finns ett 
stort intresse för användning av det tillgängliga frekvensutrymmet i 3,5 GHz-
bandet.1

För att 3,5 GHz-bandet ska kunna användas effektivt behöver antalet tillstånd 
som beviljas inom aktuella frekvensband begränsas. Därmed blir det aktuellt att 
genomföra ett urvalsförfarande. När det blir fråga om ett urvalsförfarande 
anges det i PTS spektrumpolicy

 Remitteringen av utkast till denna allmänna inbjudan och utkast till 
begränsningsbeslut föranleder inte heller skäl till något annat ställningstagande. 

2

1.2 Läsanvisningar och allmän information 

 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 tillstånd. En auktion ökar också sannolikheten för att 
den marknadsaktör som värderar ett tillstånd högst också erhåller detta.  

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 PTSFS 2010:5) om spektrumauktioner mycket noga. Dokumenten 
kompletterar varandra. 
 
                                                 
1 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. Resultatet av denna konsultation utgör ett viktigt ingångsvärde för tilldelningen av 3,5 
GHz-bandet. 
2 PTS-VR-2006:2. 
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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 
tilldelats 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 (dvs. 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/3500MHz. 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 8 december 2011 – planerat datum för budöppning 

http://www.pts.se/3500MHz�
http://www.pts.se/prenumerera�
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2 Tillstånd och tillståndsvillkor 

2.1 Tillstånd för 3,5 GHz-bandet 
Tilldelningen avser 13 tillstånd för yttäckande radioaccess på länsbasis om 
vardera 2×28 MHz bandbredd i 3,5 GHz-bandet. Dessa regionala indelningar 
baseras på uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) om län och 
kommuner.3

Tilldelningen avser tillstånd i följande län: 

  

• Blekinge  
• Dalarna 
• Gotland  
• Jönköping 
• Kalmar 
• Kronoberg 
• Södermanland 
• Uppsala4

• Värmland 
 

• Västernorrland 
• Västra Götaland 
• Örebro 
• Östergötland 

Den eller de som vinner budgivningen i auktionen kommer att få tillstånd att 
använda radiosändare så snart auktionsförfarandet är avslutat och PTS har 
tilldelat tillstånden. 

Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala. 
Tillståndshavaren väljer själv teknik och användningsområde inom ramen för 
tillståndsvillkoren. Tillståndshavaren kan även byta teknik och användning 
under tillståndstiden, också det inom ramen för tillståndsvillkoren. 

Användning av radiosändare innebär generellt att sändarna inte får orsaka 
störningar på radioanvändning i andra länder. Förutsättningarna för 
radioanvändningen ges av Internationella teleunionens radioreglemente (ITU-
RR). Andra förutsättningar, t.ex. generösare villkor, kan upprättas mellan 
länder genom bilaterala koordineringsavtal. PTS har träffat koordineringsavtal 

                                                 
3 Källa SCB, www.scb.se/Pages/List____257281.aspx, uppdaterad 2009-12-18. 
4 Under 2003 tilldelades tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Västmanlands län. Därefter bytte Heby kommun 
länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län. Av detta skäl tilldelas nu Uppsala län exkl. Heby 
kommun. 

http://www.scb.se/Pages/List____257281.aspx�
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med Danmark5

 

 för frekvensbandet 3,4−3,6 GHz och arbetar för att få till 
stånd bilaterala avtal med övriga berörda länder. 

2.1.1 Tillståndstid 

Tillstånd och tillståndsvillkor gäller till och med den 31 mars 2023.  
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.6

Län 

 Enligt dessa föreskrifter uppgår årsavgiften för 2011 för 
aktuella tillstånd till: 

Årsavgift SEK 

Blekinge 6 280  

Dalarna 10 032 

Gotland 2 512 

Jönköping 12 742 

Kalmar 9 412 

Kronoberg 9 724 

Södermanland 9 412 

Uppsala7 8 354  

Värmland 10 032 

Västernorrland 8 476 

Västra Götaland 57 422 

Örebro 9 598 

Östergötland 14 500 

 

                                                 
5 www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Koordavtal_3400_3600_MHz_Danmark.pdf 
6 www.pts.se/upload/Foreskrifter/PTSFS2010-6.pdf 
7 Under 2003 tilldelades tillstånd i 3,5 GHz-bandet i Västmanlands län. Därefter bytte Heby kommun 
länstillhörighet, från Västmanlands län till Uppsala län. Av detta skäl tilldelas nu Uppsala län exkl. Heby 
kommun 

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Koordavtal_3400_3600_MHz_Danmark.pdf�
http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/PTSFS2010-6.pdf�
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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 
Tillstånd i 3,5 GHz-bandet tilldelas med tekniska tillståndsvillkor enligt 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. 

2.3 Annan användning i 3,5 GHz-bandet 
 

2.3.1 Ultra Wide Band (UWB) 
Radiosändare som använder UWB-teknik får i frekvensbandet 3,4−3,8 GHz 
utan tillståndsplikt sända med en högsta genomsnittlig effekttäthet EIRP på  
-80 dBm/MHz och en högsta toppeffekttäthet på -40 dBm/50 MHz EIRP 
Detta i enlighet med PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa 
radiosändare (PTSFS 2010:8).  

2.3.2 Dynamisk spektrumaccess (DSA) 
I syfte att uppnå en hög spektrumeffektivitet förbehåller PTS sig rätten att 
tillåta DSA i frekvensbandet. Detta innebär att radioanvändare kan komma att 
tillåtas använda tillståndshavares del av frekvensbandet förutsatt att 
användningen inte orsakar påvisbar störning för tillståndshavarna. 
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3 Ansökan och deposition 

Ansökan om att delta i auktionen i 3,5 GHz-bandet ska innehålla en ansök-
ningsblankett, utdrag ur näringslivsregistret, eventuella fullmakter och ett 
budformulär. 

3.1 Ansökningsblankettens innehåll 
Ansökan om att delta i auktionen ska göras på en ansökningsblankett som PTS 
tillhandahåller, se bilaga B.  
 
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 svensk eller engelsk översättning bifogas ansökan. Av utdraget 
ska tydligt framgå att den som undertecknat ansökan (eller fullmakten) är 
behörig firmatecknare för sökanden. Ansökan 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 kontakt-
person som har angivits i ansökan. Det är därför viktigt att kontaktpersonen 
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finns till hands och kan ta emot sådan information under hela tiden från det att 
ansökan och bud har inkommit till dess att auktionen har avslutats. 
 
3.2 Bud 
Bud på tillstånd i 3,5 GHz-bandet ska anges i ett budformulär som PTS 
tillhandahåller, se bilaga C. Budformuläret ska innehålla följande uppgifter: 
 

• Namn eller firma 
• Bud som 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, dvs. depositionen ska ha 
inkommit till PTS 29 november 2011. Om depositionen inkommer för sent till 
PTS får sökanden inte delta i auktionen.  
 
Depositionens storlek 
PTS begär en deposition motsvarande ett halvt prisbasbelopp (21 400 SEK) 
för att delta i 3,5 GHz-auktionen. Ett basbelopp 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. 
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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 3,5 GHz-auktion”. Budformuläret ska läggas i ett förseglat omslag 
(kuvert) 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 
styrker 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 3,5 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 utländska sökande IBAN nr 
SE1795000099603403064383 och BIC Code: NDEASESS Nordea Bank AB – 
med referens ”3,5 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 3,5 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 Kristian Viidas, 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 8 
december 2011.  
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4 Auktionsförfarandet 

4.1 Allmän beskrivning 
En auktion är en administrativ urvalsprocess för att tilldela tillstånd att använda 
radiosändare till högstbjudande. 3,5 GHz-auktionen genomförs med slutna 
bud i en budrunda. 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 såväl för budgivare som för PTS. Externa 
kostnader som i annat fall skulle överföras på tillståndshavarna i form av 
handläggningsavgifter uteblir i det här auktionsformatet.  

Det valda auktionsformatet får anses vara proportionerligt, effektivt och väl 
anpassat till 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 tillstånd som ingår i auktionen. Erbjudandet upphör att vara bindande 
efter att auktionen avslutats för det fall budet inte utgör det vinnande budet. 

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. 

4.3 Auktionsformat  
Auktionen avgörs genom en sluten budrunda. I auktionen finns det endast 
möjlighet att lämna ett bud per budgivare per ledigt länsbaserat tillstånd.  
4.3.1 Budgivning 
Budgivare lämnar ett bud per tillgängligt tillstånd på anvisad blankett, se bilaga 
C.  

4.4 Budöppning 
Budöppning är planerad att ske den 8 december 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 ska 
budformuläret ligga i ett separat förseglat omslag (kuvert) inuti det yttre 
omslaget som ansökningsblanketten ligger i, för ytterligare information se 
avsnitt 3.4.   

4.4.1 Rangordning av bud 
Vid budöppningen kommer PTS att rangordna buden med avseende på 
beloppens storlek. Om två eller flera budgivare har lagt samma högsta bud 
rangordnas dessa genom lottdragning.8

4.4.2 Avslutande av auktionen 

   

Den budgivare som har lagt det bud som har rangordnats högst 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 vilka 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 tillstånden till de budgivare som vunnit 
budgivningen för respektive tillstånd. När auktionen är avslutad och tillstånden 
har tilldelats kommer PTS att publicera namn på den eller de budgivare som 
har vunnit budgivningen och de vinnande buden för respektive tillstånd. 

4.5 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.9

 

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

                                                 
8 10 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner 
9 15 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner 
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4.6 Generella föreskrifter om spektrumauktioner 
Denna allmänna inbjudan har utfärdats med stöd av PTS föreskrifter (PTSFS 
2008:1, ändrade genom PTSFS 2010:5) om spektrumauktioner.  
 
Föreskrifterna finns tillgängliga på PTS webbplats: 
www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Spektrum/PTSFS-20081-PTS-
foreskrifter-om-spektrumauktioner/ 
 
4.7 Extraordinära händelser 
Om det framkommer att en budgivare inkommit med oriktiga uppgifter i sin 
ansökan eller i övrigt inte har följt tillämpliga föreskrifter 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 den 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. 
 

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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5 Betalning och tilldelning av tillstånd 

När auktionen är avslutad kommer PTS att fatta ett beslut om tilldelning av 
tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet samt publicera namn på 
den budgivare som vunnit budgivningen för 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 för mellanskillnaden.10

 

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

Fakturan på det belopp som överstiger depositionen 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. 
 
 
 

                                                 
10 Depositionen uppgår till 21400 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 inom utsatt tid.  
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7 Frågor och information 

Information om auktionen publiceras på PTS webbplats:  
 
www.pts.se/3500MHz  
 
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  
kristian.viidas@pts.se eller elena.belkow@pts.se  
 
Dessa frågor och PTS svar kommer att publiceras på PTS webbplats. 

http://www.pts.se/3500MHz�
http://www.pts.se/prenumerera�
mailto:kristian.viidas@pts.se�
mailto:elena.belkow@pts.se�
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8 Bilagor 

A. Förslag till tillståndsvillkor  
B. Ansökningsblankett  
C. Budformulär  

  

mailto:�
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Bilaga A. Förslag till tillståndsvillkor  
 

Tekniska villkor 

Tillstånden förenas med villkor enligt följande: 

1. Tillståndshavaren tilldelas frekvensområdet 3410−3438 MHz och 
3510−3538 MHz totalt 2*28 MHz i ett län11

2. Maximal uteffekt på antennutgång för samtliga sändare = 13 dBW. Maximal 
ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (EIRP): basstation- och repeater nedlänk 
= 23 dBW/MHz. 

. 

Maximal ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (EIRP): fast terminal utomhus 
och repeater upplänk = 20 dBW/MHz. 

Maximal ekvivalent isotropiskt utstrålad (EIRP): nomadisk terminal för 
inomhusbruk = 12 dBW/MHz. 

Maximal ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (EIRP): för mobil terminal = -5 
dBW/MHz (+25 dBm/MHz), mobila terminaler måste utöver detta 
implementera ett minimalt ATPC (automatic transmit power control) område 
av 15 dB. 

3. Den maximala sändareffekt på antennutgången som basstationssändare 
utsänder utanför det i tillståndet tilldelade frekvensutrymmet får inte överstiga i 
tabellen angivna värden. Där |ΔF| = 0 motsvarar den högsta respektive lägsta 
frekvensen som tilldelats för basstationssändning i respektive frekvensblock. 

 

|ΔF| MHz  dBW / MHz 
|ΔF|=0  -36 
0<|ΔF|<5,6  -36 - 41·(ΔF/5,6) 
|ΔF|=5,6  -77 
5,6<|ΔF|<9,8  -77 – 12·((ΔF-5,6)/(4,2)) 
|ΔF|≥9,8  -89 

 
  

                                                 
11 Med detta avses här att tillstånd ges för alla de kommuner som ingår i aktuellt län med undantag för 
Uppsala län där Heby kommun inte ingår i tillståndet. 
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Maximal bassändareffekt på antennutgång utanför tilldelat  
frekvensutrymme 

 
 
4. Utanför det geografiska tillståndsområdet får effekttätheten inte överstiga 
pfdmax = -112 dBW/MHz/m² 

 
5. Avvikelser från de tekniska villkoren i punkterna 3-4 är tillåtna under 
förutsättning att berörda tillståndshavare kommer överens om det sinsemellan. 

6. Tillståndshavaren ska följa tillämpliga bestämmelser i vid varje tidpunkt 
gällande koordineringsavtal eller andra internationella avtal i fråga om 
användning av frekvenser vid landsgräns som Sverige har ingått med andra 
stater. 

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

Tillståndstid 

Tillstånd och tillståndsvillkor gäller till och med den 31 mars 2023. 
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Bilaga B. Ansökningsblankett  

Ansökningsblankett för deltagande i auktionen för tillstånd i 
3,5 GHz-bandet 

Sökandens namn eller firma:   

Sökandens organisations-/personnummer (eller motsvarande för utländska 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 betalningsreferens12

 

:____________________________________________ 

  

                                                 
12 Ange referens ”3,5 GHz-auktion” samt sökandes organisationsnummer/personnummer (eller 
motsvarande för utländska sökande)  
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Underskrift av behörig firmatecknare eller den som har fullmakt att skriva under 
ansökan: 

 

         den / 2011 

Namnförtydligande:  

 

________________________________________ 

 
Ansökan ska ha inkommit till PTS den 29 november 2011. 

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

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

Det förseglade omslaget (kuvert) märkt ”Ansökan 3,5 GHz-auktion” ska 
innehålla: 

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

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

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

• ett förseglat omslag (kuvert) märkt ”Budformulär 3,5 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 3,5 GHz-auktion  

(Porto) 

Post - och telestyrelsen 
Box 5398  
102 49 Stockholm 

 

 

 

 

Ansökan 3,5 GHz-auktion 
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 Bilaga C. Budformulär för 3,5 GHz-auktion 

Sökandens namn eller firma:______________________________________ 

Lämnar härmed bud på tillstånd i följande län 

 Bud i siffror 
Kronor (SEK) 

Bud i bokstäver 
Kronor (SEK) 

Blekinge     

Dalarna      

Gotland     

Jönköping     

Kalmar     

Kronoberg     

Södermanland     

Uppsala     

Värmland     

Västernorrland     

Västra Götaland     

 Örebro     

 Östergötland     

 
i Post- och telestyrelsens auktion av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 
GHz-bandet. 

Den ____ /____ 2011 

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

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:  
 

_____________________________________________________________ 
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