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Post- och telestyrelsen 

Att: Björn Karlsson 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

pts@pts.se 

 

Yttrande över PTS:s förslag på föreskrifter om ett kombinerat 
urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 
MHz-bandet 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av PTS:s förslag på föreskrifter om ett kombinerat 

urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet, med diarienummer 

18-2482 (”Förslaget”), som offentliggjordes av Post- och telestyrelsen (”PTS”) den 10 april 

2018. Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

* * * 
 

Enligt Förslaget ska föreskriftens paragraf 4 ha följande ordalydelse: 

 

”Den mängd spektrum som får förenas med tillstånd i 700 MHz-bandet för en och 

samma budgivare kan begränsas i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan.” 

 

Grunden för den föreslagna ordalydelsen är, såsom betonas i den till Förslaget tillhörande 

konsekvensutredningen, den bedömning som PTS gjorde i dokumentet ”Konsultation inför 

planerad spektrumauktion av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet” (”Konsultationen”), daterat 

den 31 januari 2018, i vilket det föreslås att ett spektrumtak inte ska tillämpas för tilldelningen 

av tillstånd i 700 MHz-bandet. Trots denna bedömning vill PTS ha möjligheten att införa ett 

spektrumtak som också omfattar tillståndet förenat med täckningskrav; då för det fall ”PTS 

anser det vara nödvändigt för att säkerställa en sund konkurrens.” 

 

I dokumentet ”PTS bemötande av konsultationssvar” (”Bemötandet”), daterat den 5 april 2018, 

gör PTS den enligt Tele2 korrekta bedömningen att en tilldelning utan spektrumtak på sikt 

skulle kunna påverka konkurrensen på slutkundsmarknaden negativt och därmed kunna leda 

till en nackdel för konsumenterna. I Bemötandet drar PTS därför slutsatsen att införandet av 

ett spektrumtak kan vara en lämplig inriktning. Mot bakgrund av denna nya och korrekta 

bedömning föreslår Tele2 att föreskriftens paragraf 4 revideras och får följande ordalydelse 

(tillägg markeras med fet och kursiv stil; borttagning markeras med överstrykning): 

 

”Den mängd spektrum som får förenas med tillstånd i 700 MHz-bandet för en och 

samma budgivare ska kan begränsas i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan.” 

 

* * * 
 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Reglerings- och säkerhetschef 


