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Post- och telestyrelsens föreskrifter om ett 

kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att 

använda radiosändare i 700 MHz-bandet; 

PTSFS 2018:x 

Utkom från trycket 

den xx juni 2018 

beslutade den  juni 2018. 

Med stöd av 4 och 19 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk kom-

munikation föreskrivs följande. 

Tillämpningsområde  

1 §    Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ett kombinerat 

urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation avseende två frekvensblock om 2 x 5 MHz i 

700 MHz-bandet. Detta tillstånd ska förenas med villkor enligt 3 kap. 11 § 

samma lag avseende täckning och utbyggnad inom landet. 

 

2 §    För det kombinerade urvalsförfarandet gäller även vad som föreskrivs 

avseende auktioner i 3–8 och 12–18 §§ Post- och telestyrelsens föreskrifter 

om spektrumauktioner (PTSFS 2008:1).   

Definitioner 

3 §    I denna författning avses med 

beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan: beslut 

om att begränsa antalet tillstånd enligt 3 kap. 7 § lagen om elektronisk kom-

munikation samt om att utfärda allmän inbjudan enligt 3 kap. 8 § samma lag, 

budgivare: den som kommit in med en ansökan om att delta i 

urvalsförfarandet och som uppfyller kraven i Post- och telestyrelsens beslut 

att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan, 

700 MHz-bandet: frekvensbandet 694–790 MHz, 

takbelopp: högsta gräns för vad en budgivare kan erbjuda i form av 

utfästelse om täckning och utbyggnad inom landet. Takbeloppets storlek 

fastställs av Post- och telestyrelsen i beslut att begränsa antalet tillstånd och 

utfärda allmän inbjudan.  

Urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd 

4 §    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. 

 

5 §    Tilldelningen av det tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-

bandet som förenas med villkor om täckning och utbyggnad inom landet ska 
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genomföras genom ett kombinerat urvalsförfarande. Urvalsförfarandet utgör 

en kombination av ett jämförande urvalsförfarande och ett anbudsförfarande 

där det pris budgivaren är villig att betala för tillståndet är utslagsgivande.  

 

6 §    Bud i urvalsförfarandet ska anges i svenska kronor (SEK). Det lägsta 

bud som beaktas anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan. 

Bud upp till och med takbeloppet utgör en bindande utfästelse om täck-

ning och utbyggnad. 

Om det vinnande budet överstiger takbeloppet ska budgivaren som har 

lagt budet betala auktionslikvid. Auktionslikviden utgör den del av budet som 

överstiger takbeloppet. Betalning ska ske inom den tid och på det sätt som 

anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 

7 §    Budgivning sker i flera budrundor genom ett auktionssystem på det sätt 

som anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän 

inbjudan.  

_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med den 

30 juni 2019. 
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