Informationsmöte om auktionsregler i 700
MHz-tilldelningen
Frågor och svar om auktionsregler:
1. Angående begreppet ”nytt bud”
Nytt/nya bud har påverkan i ett flertal sammanhang, men definieras inte. Därmed är det oklart
om en höjning av ett eget gällande högsta bud (GHB) är att betrakta som nytt eller inte.




Exempel:
I fråga om vilket objekt inom en tillståndstyp som ska få ny budnivå framstår det som uppenbart
att även höjning av eget GHB gäller som inkommet bud.
I fråga om beräkning av aktivitet framgår av exemplets budrunda 2 i presentationen att höjning av
eget GHB inte räknas som ett nytt bud. Alternativt att budgivarens tidigare GHB anses vara
tillbakadraget. I det senare fallet skulle det ta bort möjligheterna att dra tillbaka ett annat bud.
Det är oklart om reglerna kring tillbakadragande av bud likställer höjning av eget GHB med nytt
bud på typ av tillstånd där budgivaren inte har GHB. Gäller både kravet på att lägga nytt bud på
tillstånd typ A som hindret mot att lägga nytt bud på samma typ av tillståndstyp som det
tillbakadragna. Se nedan.
Svar: En höjning av ett gällande högsta bud är inte att likställa med nytt bud. Budgivare ska kunna höja sitt
gällande högsta bud utan att behöva dra tillbaka och lägga nytt bud, eftersom detta skulle begränsa möjligheterna
att höja ett gällande högsta bud. Till följd av en höjning av ett gällande högsta bud ökar även budnivån.

2. Definitioner (5.3.1)
Definitionerna av budrätt, aktivitet respektive gällande högsta bud framstår som mer komplicerat
skrivna än nödvändigt. Kan PTS bekräfta att nedanstående uttrycker vad som avsetts?






Aktivitet: Aktiviteten är den samlade aktivitetspoängen för ett objekt av tillståndstyp som
budgivaren hade GHB på i början på rundan minus tillbakataget sådant bud plus nya bud i
rundan på andra tillstånd än dessa.
Svar: Ja. PTS har inte använt termen aktivitetspoäng i remiss av allmän inbjudan men tolkar aktivitetspoäng
som aktivitet per objekt inom en tillståndstyp i frågan ovan.
Budrätt: Budrätt är det maximala antalet objekt inom olika tillståndstyper en budgivare kan
efterfråga i en budrunda. Antalet ges av den lägsta aktivitet som budgivaren haft i någon tidigare
budrunda i auktionen.
Svar: Ja, detta stämmer, om det som menas med vad en budgivare kan efterfråga är samma sak som antalet objekt
av en eller flera tillståndstyper budgivaren kan bjuda på. PTS definition av budrätt är att det är den mindre av, i
föregående budrunda, budgivarens budrätt eller aktivitet. Detta kan även uttryckas som den lägsta
aktivitet en budgivare haft i någon tidigare budrunda för att uppnå samma mål – att ingen budgivares budrätt
kan öka under auktionens gång till följd av att ha höjt sin aktivitet genom att bjuda på tillstånd typ A.
Gällande högsta bud: Gällande högsta bud på ett givet objekt inom en tillståndstyp är ett bud som
skulle bli vinnande om det varken dras tillbaka eller överbjuds. Efter varje budrunda fastställs nya
GHB för de tillstånd som fått nya bud. Om flera bud lämnats på samma tillstånd väljs ett av dessa
slumpmässigt. Om ett GHB dras tillbaka fastställs ett nytt först när minst ett nytt bud lämnats på
objektet inom tillståndestypen.
Svar: Ja, detta stämmer, med förtydligandet att nya GHB fastställs för de objekt inom en tillståndstyp som fått
nya bud eller där ett GHB har höjts, med hänvisning till förtydligandet ovan om nytt bud.

3. Förlängning
 Hur lång kommer en förlängning att vara?
Svar: PTS kommer att bestämma detta närmare auktionen.
 Om flera budgivare uppfyller kriterierna för förlängning: Kommer då en och samma förlängning
att förbruka en förlängningsrätt för var och en av dem?
Svar: Endast den budgivare som använder en förlängning får förlängd tid i budrundan. För de budgivare som inte
använt en förlängning i budrundan har budrundan samma tid som vanligt. Endast den budgivaren som använder
en förlängning förbrukar en förlängningsrätt.
 Om någon annan budgivare orsakar en förlängning kan då en budgivare som inte har några
förlängningsrätter kvar lägga ett bud under förlängningstiden?
Svar: Nej, endast den som använder/orsakar en förlängning får budrundan förlängd. För andra budgivare som
inte använt en förlängning kommer budrundan pågå som vanligt, förutom att de får meddelande om att en eller
flera budgivare har använt en förlängning.
4. Regler för tillbakadragande av bud
Listan på villkor för att dra tillbaka ett GHB (5.3.5) skulle vinna i läsbarhet om den formulerades
som självständigt gällande regler. Kan PTS bekräfta att nedanstående är en korrekt tolkning av de
avsedda reglerna?






Bud på tillstånd typ A kan aldrig dras tillbaka
Tillbakadragande är inte tillåtet om budgivaren har GHB på alla objekt inom tillståndstyperna
som låg till grund för beräkning av aktiviteten föregående budrunda
En budgivare kan aldrig dra tillbaka mer än ett GHB i en och samma budrunda
Tillbakadragande är bara tillåtet om budgivaren samtidigt lägger ett nytt bud på tillstånd typ A
Tillbakadragande är inte tillåtet om budgivaren lägger ett nytt bud på ett likvärdigt tillstånd i
samma runda
Svar: Ja, detta är korrekt uppfattat.
Innebörden i ”nytt bud” i de båda senare fallen behöver göras tydlig enligt tidigare diskussion.
Avses även höjning av eget GHB?
Svar: Höjning av gällande högsta bud och nytt bud är två olika saker en budgivare kan göra i budrundan.
Höjning av gällande högsta bud är därmed inte samma sak som ”nytt bud”.

5. Skiljande av likvärdiga placeringsbud
Kommer olika kombinationer av placeringsbud som genererar samma totala högsta värde i
placeringsrundan att särskiljas genom ett slumpmässigt förfarande?
Svar: Ja.
6. Ändring av bud under pågående budrunda
Kommer ett lagt/bekräftat bud i en budrunda att vara slutgiltigt eller kommer en budgivare ha
möjlighet att lägga ett ändrat bud under den återstående tiden för rundan?
Svar: Hur exakt auktionsprogramvaran hanterar att lägga bud och/eller bekräfta bud kommer PTS att
återkomma till närmare auktionen.
7. Hur länge är ett bud bindande?

Enligt 6.1 upphör bud som inte är vinnande att vara bindande när auktionen har avslutats dvs
efter en eventuell placeringsrunda (se 5.4). Skrivningen ger intryck av att alla bud är bindande
fram till denna tidpunkt. Om så är fallet: Har det någon praktisk betydelse? Är den betydelsen i så
fall kopplad till tillämpning av 5.3.9 (Oförutsedda händelser)?
Svar: Som det står i allmän inbjudan upphör buden att vara bindande efter auktionen, dvs bud som du inte har
vunnit tillstånd med kan inte aktiveras när auktionen har avslutats om tillstånd senare skulle återkallas från en
tillståndshavare. Under auktionen är dock buden bindande, vilket innebär att bud återigen kan bli gällande
högsta bud om något oförutsett skulle hända som tvingar PTS att ogiltigförklara en eller flera budrundor och
”backa” auktionen. Det är dock endast under mycket särskilda omständigheter som PTS kommer ogiltigförklara
budrundor.
8. Gällande högsta bud



Ett bud som inte blir gällande högsta bud efter den budrunda det läggs kan aldrig bli vinnande
Ett bud som varit gällande högsta men blivit tillbakadraget eller överbjudet kan bara bli vinnande
om den budrunda då ändringen skedde senare ogiltigförklaras av PTS med stöd av 5.3.9 (andra
strecksatsen)
Svar: Ja, detta stämmer.

9. Ytterligare frågor/kommentarer under mötet:
•

Det saknas en definition av nya bud.
Svar: PTS avser komplettera allmän inbjudan till ansökan med sådan information. PTS kan dock förtydliga att
en höjning av ett gällande högsta bud inte räknas som ett nytt bud, eftersom nya bud ligger till grund för
beräkningen av aktivitet.

•

PTS korrigerar texten på sid 8 i presentationen enligt text nedan:
”PTS bestämmer inför varje runda om budnivån för varje tillstånd”
• Objekt inom en tillståndstyp som i föregående runda fick nya bud eller höjda bud får ny
budnivå

•

Kan en budgivare som har gällande högsta bud på tillståndtyp A enligt reglerna inte dra tillbaka
något annat bud, eftersom ett av kriterierna för att dra tillbaka ett bud är att den budrätten från
det tillbakadragna budet används för att lägga ett nytt bud på tillståndstyp A?
Svar: Detta stämmer, har en budgivare gällande högsta bud på tillståndtyp A så har den budgivaren inte möjlighet
att dra tillbaka något annat bud heller.

•

Hur används förlängningar?
Svar: Förlängningar är till för att ge en budgivare längre tid att överväga att lägga ett bud om detta behövs. Dock
får varje budgivare endast använda en förlängning i varje budrunda och maximalt tre genom hela auktionen. En
förlängning kan antingen aktiveras genom att budgivaren använder den rätten, eller så kan en förlängning
automatiskt aktiveras om en budgivare inte har bekräftat sitt agerande i rundan (exempelvis på grund av problem
med uppkoppling, etc.). PTS avser komplettera allmän inbjudan till ansökan med förtydligande information hur
förlängningar används.

•

Vem levererar auktionssystemet?
Svar: DotEcon levererar auktionsregler och system. Reglerna kommer finnas tillgängliga på engelska i samband
publicering av allmän inbjudan.

