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Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i
3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

1

Inledning

1.1

Inbjudan till ansökan

PTS bjuder härmed in till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i
frekvensutrymmena 3400–3720 MHz (3,5 GHz-bandet) och 2300–2380 MHz
(2,3 GHz-bandet) för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska
kommunikationstjänster.
Frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz är internationellt harmoniserade för
mobila kommunikationsnät. De i januari 2019 uppdaterade tekniska villkoren1
för 3,5 GHz-bandet ska tillgodose kraven på mycket hög kapacitet genom att
möjliggöra nästa generations markbundna system (5G).
PTS har beslutat att begränsa antalet tillstånd att använda radiosändare i bägge
banden för att garantera en effektiv frekvensanvändning och att utfärda en
allmän inbjudan till ansökan.
Tillståndsprövningen ska ske i ett urvalsförfarande där det pris sökanden är
villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande. Reglerna för auktionerna
fastställs i denna allmänna inbjudan till ansökan.
I detta dokument med tillhörande bilagor benämns frekvensutrymmet
3400–3720 MHz som 3,5 GHz-bandet och frekvensutrymmet
2300–2380 MHz som 2,3 GHz-bandet. Tilldelningen genomförs som två
auktioner. Först genomförs auktion för 3,5 GHz-bandet, följt av auktion för
2,3 GHz-bandet. Auktionerna omfattar som mest femton nationella tillstånd i
3,5 GHz-bandet och som mest åtta nationella tillstånd i 2,3 GHz-bandet.
Tillstånden gäller för TDD. Samtliga tillståndsvillkor återfinns i bilagor till
denna inbjudan.
Den som vill delta i auktionerna måste ha god kännedom om bestämmelserna i
såväl denna inbjudan som PTS föreskrifter om spektrumauktioner PTSFS
2008:1 (ändrade genom PTSFS 2010:5 och PTSFS 2016:2) för att inte riskera
att förlora möjligheten att delta.
Med anledning av förslagen i betänkandet – Frekvenser i samhällets tjänst2 –
kan förutsättningarna för tilldelningen komma att ändras. PTS avser att
återkomma om detta senast i samband med slutlig version av allmän inbjudan
EU-kommissionens genomförandebeslut den 21 maj 2008 (2008/411/EG) ändrat den 2 maj 2014
(2014/276/EU) och den 24 januari 2019 (2019/235/EU)
2 Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92), samt kompletterande förslag till betänkandet.
1
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2

Tillstånd och tillståndsvillkor

2.1

Allmänt om tillståndsvillkor

Tillståndsvillkoren för frekvensbandet 3,5 GHz återfinns i bilaga A och för
frekvensbandet 2,3 GHz i bilaga B. Smärre justeringar av villkoren kan
förekomma i samband med slutligt beslut om tilldelning. Varje tillstånd
kommer att förenas med de villkor i bilaga A och bilaga B som är tillämpliga
för respektive tillstånd.
2.2

Tillståndstid

Beslut om tillstånd fattas så snart som möjligt efter att båda auktionerna
avslutats. Tillstånd och tillståndsvillkor gäller från dagen för beslut t.o.m. den
31 december 2044. För vissa geografiska områden i 3,5 GHz-bandet är
tillståndstiden kortare på grund av befintliga tillstånd, detta framgår av villkor i
bilaga A och bilaga C.
2.3

Geografiskt område och antal tillstånd att tilldela

Tilldelningen avser nationella tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och
2,3 GHz-banden.
2.3.1

3,5 GHz-bandet

Antalet tillstånd i 3,5 GHz-bandet begränsas till som mest femton nationella
tillstånd om minst 20 MHz vardera i frekvensutrymmet 3400–3720 MHz.
Frekvensutrymmet 3400–3420 MHz tilldelas den som tilldelas
frekvensutrymmet 3420–3440 MHz, se frekvensblock i Figur 1. Det block som
omfattar frekvensutrymmet 3400–3420 MHz (rosa i bilden nedan) skiljer sig
från övriga block genom att användningen är begränsad med särskilda villkor,
se bilaga A. Alla block om 20 MHz, förutom 3400–3420 MHz, anses vara
frekvensgeneriska, vilket innebär att de är likvärdiga oavsett var de är placerade
inom frekvensutrymmet 3420–3720 MHz enligt figuren. Till skillnad mot
2,3 GHz-bandet finns det befintliga tillstånd i frekvensutrymmet
3400–3720 MHz som medför restriktioner inom vissa geografiska områden
som längst t.o.m. 31 mars 2023. Dessa villkor redogörs för i bilaga A och bilaga
C. Frekvensutrymmet är harmoniserat för duplexmetod TDD (Time Division
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Duplex).

Figur 1 Frekvensblock i 3,5 GHz-bandet
2.3.2

2,3 GHz-bandet

Antalet tillstånd i 2,3 GHz-bandet begränsas till som mest åtta nationella
tillstånd om minst 10 MHz vardera i frekvensutrymmet 2300–2380 MHz, se
frekvensblock i Figur 2. Blocken om 10 MHz är frekvensgeneriska, vilket
innebär att de är likvärdiga oavsett var de är placerade inom frekvensutrymmet
2300–2380 MHz enligt figuren. Frekvensutrymmet är harmoniserat3 för
duplexmetod TDD (Time Division Duplex).

Figur 2 Frekvensblock i 2,3 GHz-bandet

2.4

Synkronisering

Då frekvensutrymmena är harmoniserade för TDD föreligger risk för störning
mellan tillståndshavare i samma frekvensband, inom samma eller geografiskt
intilliggande områden, om näten i bandet inte är synkroniserade. Om näten
däremot är geografiskt separerade minskar behovet av synkronisering.
PTS utgångspunkt är att tillståndsvillkoren ska möjliggöra samexistens mellan
olika tillståndshavares nät utan att det ska krävas geografisk separation mellan
dem. Tillståndsvillkoren ska för tillståndshavarna innebära så tydliga
förutsättningar som möjligt gällande synkronisering oberoende av när dessa
enskilt väljer att ta frekvenserna i bruk.
Det är att föredra att tillståndshavarna i samråd med varandra och utan PTS
inblandning kommer överens om vilka förutsättningar som ska gälla för
synkronisering i respektive band. För det fall att tillståndshavarna inte kan
komma överens om förutsättningarna har PTS definierat villkor för
3

CEPT Electronic Communications Committee (ECC), ECC/DEC/(14)02
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synkronisering som en kombination av BEM4, ramstruktur och krav på
tidsnoggrannhet. Den gemensamma tidsreferensen för synkronisering ska ha
en noggrannhet på ±1,5 mikrosekunder och uppfylla denna noggrannhet över
hela landet. För detta krävs en tidsreferens med en gemensam källa. Källan ska
vara operatörsneutral och kan vara nätverks- eller satellitbaserad.
Villkoren gällande synkronisering kommer att ses över vart femte år under
tillståndsperioden för att ta höjd för teknikutveckling och förändrade
marknadskrav.
Specifika villkor och ramstrukturer för synkronisering beskrivs i följande
kapitel om tekniska villkor för respektive frekvensband.
2.5

Tekniska villkor för 3,5 GHz-bandet

2.5.1

Reglering och användning

Enligt EU-kommissionens genomförandebeslut den 21 maj 2008
(2008/411/EG) ändrat den 2 maj 2014 (2014/276/EU) och den 24 januari
2019 (2019/235/EU) ska medlemsstaterna hålla frekvensbandet
3400−3800 MHz tillgängligt för markbundna system som kan tillhandahålla
elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen och följa de
harmoniserade tekniska villkoren för TDD.
2.5.2
2.5.2.1.

Block Edge Mask och effektnivåer
Utformning

De tekniska villkoren är utformade för att möjliggöra samexistens mellan
tillståndshavare för markbundna elektroniska kommunikationssystem,
inkluderande 5G både med och utan AAS, inom 3,5 GHz-bandet, samt relativt
andra användningar i samma frekvensband och för att skydda användningar i
angränsande frekvensband. De tekniska villkoren för basstationer och repeatrar
definieras i första hand genom BEM vars nivåer följer av kommissionens
genomförandebeslut (EU) 2019/235.
2.5.2.2.
Utstrålad effekt för basstationer och repeatrar inom eget
frekvensutrymme

Den utstrålade medeleffekten inom tillståndshavarens eget frekvensutrymme
(över 3420 MHz) begränsas för basstationer och repeatrar. För
frekvensutrymmet 3400–3420 MHz gäller särskilda villkor. Samtliga villkor
återfinns i bilaga A.

4

BEM, Block Edge Mask
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2.5.2.3.

BEM för basstationer och repeatrar

BEM ger gränsvärden för effekt (över en viss bandbredd) som funktion av
frekvensavstånd från tillståndshavarens eget frekvensutrymme och består av
olika delar som benämns enligt nedan5:
•
•
•
•

Övergångsområde, 0–10 MHz utanför tillståndshavarens eget
frekvensutrymme, gäller endast för synkroniserad användning
Basvärde, mer än 10 MHz utanför tillståndshavarens eget
frekvensutrymme, gäller endast för synkroniserad användning
Begränsat basvärde, direkt utanför tillståndshavarens eget
frekvensutrymme, gäller endast för osynkroniserad användning
Kompletterande basvärde, direkt under 3400 MHz.

Villkoren för BEM återfinns i bilaga A.
2.5.2.4.

Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensutrymme

Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensutrymme och fasta installerade
terminaler begränsas. För terminaler som sänder i frekvensutrymmet
3400–3420 MHz finns särskilda villkor. Samtliga villkor återfinns i bilaga A.
2.5.3

Skydd av andra användningar

Inom frekvensbandet 3400–3800 MHz på södra Gotland och Onsalahalvön,
finns radioanvändning som ska skyddas. Radaranvändning under 3400 MHz
och mottagande jordstationer över 3800 MHz ska också skyddas. I
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/235 ges kompletterande basvärde
under respektive över frekvensbandet 3400–3800 MHz.
För skydd av:
•
annan radioanvändning på södra Gotland tillåts ingen utbyggnad av
BS och repeatrar söder om Hemse i frekvensbandet 3400–3800 MHz.
•
annan radioanvändning på Onsalahalvön införs ett gränsvärde för
spektrala effektflödestätheten som ska gälla på Onsalahalvön.
•
radaranvändning under 3400 MHz gäller kompletterande basvärde under
3400 MHz och särskilda villkor för frekvensutrymmet
3400–3420 MHz.
Villkor för att skydda ovanstående användningar återfinns i bilaga A.
2.5.4

Skydd för befintliga tillstånd i 3,5 GHz-bandet

Fram till som längst 31 mars 2023 finns befintliga tillstånd i frekvensbandet
3400–3800 MHz som ska skyddas. För att skydda befintliga tillstånd som
5

De svenska benämningarna är de som används i den svenska versionen av (EU)2019/235

Post- och telestyrelsen

10

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i
3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

används finns villkor, dels för fallet att befintligt tillstånd nyttjar samma
frekvensutrymme som tilldelats genom detta urvalsförfarande, dels att
befintligt tillstånd nyttjar angränsande frekvensutrymme (se bilaga A). Villkoren
är satta för att ge rimligt skydd och samtidigt möjliggöra ny utbyggnad för en
effektiv användning av radiofrekvenser.
Lista över befintliga tillstånd finns i bilaga C. I listan anges 20 MHz-blocken
som ska tilldelas som A1, A2, … , A16 i enlighet med blockindelningen i
avsnitt 4.2.4. PTS avser uppdatera information om befintliga tillstånd
regelbundet fram till början av 2023.
2.5.5

Synkronisering

För 3,5 GHz-bandet har PTS definierat en ramstruktur anpassad för
synkronisering av nät baserade på NR6. Om tillståndshavarna inte kommer
överens om annat ska denna tillämpas. Villkor om synkronisering återfinns i
bilaga A.
För framtida tillståndshavare i frekvensutrymmet 3720–3800 MHz avser PTS
att dessa ska tillämpa något av följande för att säkerställa störningsfrihet mellan
användning under respektive över 3720 MHz:
1. Tillämpa de förutsättningar för synkronisering som tillståndshavarna i
3400–3720 MHz kommit överens om.
2. Tillämpa de av PTS definierade villkoren för synkronisering i
3400–3720 MHz enligt denna inbjudan till ansökan för det fall att
tillståndshavarna i 3400–3720 MHz inte kommit överens om
förutsättningar för synkronisering.
3. Tillämpa ett tillräckligt stort skyddsband inom 3720–3800 MHz (med
start vid 3720 MHz) som säkerställer störningsfrihet.
4. Tillämpa annan åtgärd som säkerställer störningsfrihet, exempelvis att
begränsa användning i 3720–3800 MHz till inomhus eller genom
geografisk separation mellan nät under respektive över 3720 MHz.
5. Tillämpa en kombination av 3 och 4 ovan som i kombination
säkerställer störningsfrihet.
2.5.6

Koordinering med försvarsmakten

Tillståndshavarna ska koordinera med och inhämta samtycke från
Försvarsmakten vid samtliga nyinstallationer och vid förändringar av befintliga
installationer i följande kommuner: Gotland, Karlskrona, Kungsbacka, Marks,
Simrishamn, Varberg, Vellinge och Ystad.

6

NR, New Radio, ny accessteknik för 5G
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2.6

Tekniska villkor för 2,3 GHz-bandet

2.6.1

Reglering och användning

Enligt beslut från CEPT Electronic Communications Committee (ECC),
ECC/DEC/(14)02, ska frekvensbandet 2300−2400 MHz, efter nationella
överväganden och med hänsyn till befintlig användning, göras tillgängligt för
mobila eller fasta kommunikationssystem på harmoniserade operativa villkor
och tekniska villkor för TDD.
2.6.2
2.6.2.1.

Block Edge Mask och effektnivåer
Utformning

De tekniska villkoren är utformade för att möjliggöra samexistens mellan
tillståndshavare för trådlösa bredbandstjänster inom 2,3 GHz-bandet, samt
relativt andra användningar i samma frekvensband och för att skydda
användningar i angränsande frekvensband. De tekniska villkoren för
basstationer (BS) och repeatrar definieras i första hand genom en s.k. Block
Edge Mask (BEM) vars nivåer följer av ECC-beslut (14)02. ECC-beslutet
inkluderar endast villkor för system utan AAS (Active Antenna System). De
tekniska villkoren för tilldelningen av 2,3 GHz-bandet inkluderar även villkor
för system med AAS.
2.6.2.2.
Utstrålad effekt för basstationer och repeatrar inom eget
frekvensutrymme

Den utstrålade medeleffekten inom tillståndshavarens eget frekvensutrymme
begränsas för basstationer och repeatrar enligt villkor i bilaga B.
2.6.2.3.

BEM för basstationer och repeatrar

BEM ger gränsvärden för effekt (över en viss bandbredd) som funktion av
frekvensavstånd från tillståndshavarens eget frekvensutrymme och består av
olika delar som benämns enligt nedan7:
•
•
•
•

Övergångsområde, 0–10 MHz utanför tillståndshavarens eget
frekvensutrymme, gäller endast för synkroniserad användning
Basvärde, mer än 10 MHz utanför tillståndshavarens eget
frekvensutrymme, gäller endast för synkroniserad användning
Begränsat basvärde, direkt utanför tillståndshavarens eget
frekvensutrymme, gäller endast för osynkroniserad användning
Kompletterande basvärde, utanför frekvensbandet 2300–2403 MHz.

Villkoren för BEM återfinns i bilaga B.

7

De svenska benämningarna är de som används i den svenska versionen av (EU)2019/235
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2.6.2.4.

Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensutrymme

Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensutrymme och fasta installerade
terminaler begränsas av villkor enligt bilaga B.
2.6.3

Skydd av andra användningar

Inom frekvensbandet 2,3 GHz finns andra användningar som ska skyddas.
Detta gäller telemetri i Vidsel och Esrange inom frekvensutrymmet
2300–2380 MHz samt i Härnösand inom frekvensutrymmet 2300–2320 MHz.
I frekvensutrymme under 2300 MHz utförs VLBI8-mätningar vid Onsala
rymdobservatorium (inom 2200–2290 MHz) och vid både Esrange och
Salmijärvi bedrivs rymdrelaterad verksamhet (inom 2200–2290 MHz och
2290–2300 MHz). Alla dessa användningar ska skyddas.
För skydd av:
•
telemetri i Vidsel och Härnösand ställs villkor om koordinering med
försvarsmakten.
•
telemetri och rymdforskning i Esrange och Salmijärvi sätts villkor om
maximalt värde på spektral effektflödestäthet inom ett givet område.
•
VLBI-mätningar vid Onsala rymdobservatorium kombineras villkor
om skyddszon runt Onsala rymdobservatorium inom vilket inga
terminaler får nyttja 2,3 GHz-bandet med ett gränsvärde på spektral
effektflödestäthet vid rymdobservatoriet.
Villkor för att skydda ovanstående användningar återfinns i bilaga B.
2.6.4

Synkronisering

För 2,3 GHz-bandet har PTS definierat två olika ramstrukturer, där den första
möjliggör synkronisering av nät baserade på LTE9 respektive NR10 medan den
andra endast är anpassad för NR. Om tillståndshavarna inte kommit överens
om annat gäller att den första ramstrukturen ska tillämpas om någon
tillståndshavare i bandet tillkännager att utbyggnad kommer att baseras på
LTE. I annat fall, utan en överenskommelse, ska den andra ramstrukturen
tillämpas. Villkor om synkronisering återfinns i bilaga B.
2.6.5

Koordinering med försvarsmakten

Tillståndshavarna ska koordinera med och inhämta samtycke från
Försvarsmakten vid samtliga nyinstallationer och vid förändringar av befintliga

VLBI: Very Long Baseline Interferometry
LTE, Long Term Evolution (4G)
10 NR, New Radio, ny accessteknik för 5G
8
9
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installationer i följande kommuner: Gotland, Karlskrona, Kungsbacka,
Simrishamn, Vellinge och Ystad.
2.7

Delad användning

Användningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden till följd av detta
urvalsförfarande ska vara prioriterad och skyddad från skadlig störning.
Tillståndshavaren ska medverka till att, på lämpligt sätt, tillgängliggöra
information om användning samt aktuell och planerad utbyggnad för att
möjliggöra delning av frekvensutrymme.
Om ett standardiserat regelverk eller sofistikerad teknik för delning finns
tillgängligt kan PTS komma att kräva att information ska tillgängliggöras i
automatiserat format till PTS eller till någon av PTS utsedd tredje part.
Berörda aktörer och PTS kan behöva samarbeta om formerna för hur
information om användningen ska kunna delas.
2.8

Koordineringsavtal med andra länder

Tillståndshavaren ska följa villkor enligt gällande koordineringsavtal mellan
Sverige och andra stater. Information om befintliga koordineringsavtal för
blocktillstånd finns på PTS webbplats. En länk till avtalen finns här:
koordineringsavtal - blocktillstånd11
Det finns idag inget koordineringsavtal med Ryssland där FSS12 (nedlänk)
används i 3,5 GHz-bandet. I Internationella teleunionens radioreglemente är
frekvensbandet 3400–3600 MHz primärallokerat för både mobila tjänster och
FSS (nedlänk) och i frekvensbandet 3600–3800 MHz är det primärallokering
för FSS (nedlänk) och sekundärallokering för mobila tjänster.

11
12

https://www.pts.se/sv/bransch/radio/koordineringsavtal/
Fixed Satellite Service - fasta satellittjänster
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2.9

Övriga villkor

2.9.1

Samordning mellan tillståndshavare

Tillståndsvillkoren tillåter att berörda tillståndshavare får komma överens om
att samordna hur man möter de tekniska kraven. Samordningen innebär, om
flera tillståndshavare förekommer i det tillgängliga frekvensutrymmet i
3,5 GHz- respektive 2,3 GHz-banden, att de därigenom kan avvika från vissa
tekniska krav i tillståndsvillkoren. Samordningen får inte innebära avvikelser
som drabbar tredje part.
2.9.2

Planering av radionätet

Tillståndshavaren ansvarar för planeringen av radionätet.
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3

Ansökan om att delta i auktionerna

3.1

Allmänna villkor för ansökan och deltagande

Den som vill delta som budgivare i auktionerna ska inom ansökningstiden
inkomma med en fullständig ansökan till PTS om att delta i auktionerna.
Ansökningsblanketten återfinns i bilaga D. Ansökan måste uppfylla kraven i
PTS föreskrifter om spektrumauktioner och denna allmänna inbjudan. För att
få delta i auktionen gäller följande:
-

3.2

att sökanden inte är på obestånd,
att bud som läggs i auktionerna härrör från sökanden,
att sökanden inte är närstående till en annan sökande (se utförligare
beskrivning i avsnitt 3.2), och
att sökanden vid tidpunkten för ansökan uppfyller och under
auktionerna kommer att uppfylla tillämpliga bestämmelser i PTS
föreskrifter och denna allmänna inbjudan.
Närståenderegel

Om två eller flera sökande är närstående får endast en av dem delta i
auktionerna. Närståenderegeln innebär att
-

alla företag som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554) anses vara närstående,
om ett företag eller en koncern innehar hälften av rösterna för samtliga
andelar i ett annat företag anses detta företag (och dess eventuella
dotterföretag) som närstående till det ägande företaget och till alla
företag som ingår i den ägande koncernen.

Närståenderegeln innebär att bl.a. de hälftenägda nätföretag som finns på
mobiltelefonimarknaden anses vara närstående till sina ägare. Två operatörer
som äger hälften var av ett gemensamt nätbolag anses inte vara närstående till
varandra.
Sökanden ska i samband med ansökan inkomma med uppgift om vilka företag
som är närstående sökanden enligt ovanstående närståenderegel. Om två eller
flera sökande är närstående till varandra ska de på begäran av PTS ange vilket
av företagen som ska delta i auktionerna. Följs inte denna begäran får inget av
de närstående företagen delta i auktionerna.
Om det under auktionsförfarandet kommer till PTS kännedom att en
budgivare inkommit med oriktiga uppgifter om närståendeförhållanden, kan
PTS fatta beslut om att stänga av budgivaren från deltagande.
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3.3

Ansökan

3.3.1

Ansökningsdatum

En fullständig ansökan ska ha inkommit till PTS senast XX januari 2020.
Handlingarna ska lämnas i ett förseglat kuvert märkt
”Ansökan 3,5 GHz- och 2,3 GHz-tilldelningen”.
Ansökningshandlingar som kommer in för sent tas inte upp till prövning.
Ansökan som skickas med post, skickas till följande adress:
Post- och telestyrelsen
”Ansökan 3,5 GHz- och 2,3 GHz-tilldelningen”
Box 5398
102 49 Stockholm
Ansökan kan även lämnas personligen eller via bud i receptionen på PTS,
Valhallavägen 117, Stockholm, måndag till fredag kl. 08.00–17.00.
Ansökningarna kommer att öppnas den XX januari 2020. PTS granskar
därefter ansökningarna och beslutar om sökanden ska godkännas eller inte.
Beslutet delges sökanden senast den XX februari 2020. I övrigt råder sekretess
för uppgifter om sökanden och deltagare i auktionen.
Den som har kommit in med en ansökan och godkänts som budgivare har rätt
att sedan avstå från att lägga bud i auktionerna.
3.3.2

Ansökans innehåll

Ansökan ska göras på den blankett som PTS tillhandahåller, se bilaga D, och
lämnas in i original till PTS. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av
behörig firmatecknare.
3.4

Bilagor till ansökan

3.4.1

Utdrag ur näringslivsregistret

En sökande som är juridisk person ska till ansökan bifoga ett utdrag från
näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökande) med uppgift om
bl.a. firma, behörig firmatecknare och organisationsnummer. Utdraget får inte
vara äldre än sex (6) månader.
Om utdraget ur näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska eller
engelska, ska en svensk eller engelsk översättning av utdraget bifogas ansökan.
Om det inte tydligt framgår av utdraget att den som undertecknat ansökningsblanketten (eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden, ska också
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en kort beskrivning av firmateckningsrätten bifogas med hänvisningar till
relevant lagstiftning.
3.4.2

Fullmakt i original

Om ansökningsblanketten undertecknats av någon som inte är firmatecknare
ska fullmakt i original ges in tillsammans med ansökningsblanketten. Fullmakt
ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för sökanden.
3.4.3
3.4.3.1.

Bankgaranti
Utformning

Bankgarantin ska vara utställd i svenska kronor (SEK) och ha det innehåll som
framgår av bilaga E. Bankgarantin ska vidare vara utställd av ett kreditinstitut,
t.ex. en bank, eller ett finansiellt institut i en medlemsstat i EU, Island,
Liechtenstein, Norge eller Schweiz.
3.4.3.2.

Garantibelopp

Bankgarantins belopp ska uppgå till 100 miljoner SEK för den som avser delta
i 3,5 GHz-auktionen, eller i både 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna.
Beloppets storlek motsvarar lägsta bud för ett block om 20 MHz i
3,5 GHz-bandet.
Bankgarantins belopp ska uppgå till 20 miljoner SEK för den som endast avser
delta i 2,3 GHz-auktionen. Beloppets storlek motsvarar lägsta bud för ett block
om 10 MHz i 2,3 GHz-bandet.
3.4.3.3.

Återsändande eller ianspråktagande av bankgaranti

Om PTS beslutat att en sökande inte får delta i auktionerna, återsänds
bankgarantin.
När auktionerna har avslutats, återsänds bankgarantin till en sökande som inte
vunnit budgivningen på något tillstånd. Bankgarantin skickas till den adress
som sökanden uppgett.
Bankgaranti från vinnande budgivare återsänds när PTS har erhållit betalning
för auktionslikvid och handläggningsavgift. Bankgarantin skickas till den adress
som sökanden uppgett. Om betalning inte sker i rätt tid, kommer bankgarantin
att tas i anspråk, i första hand till betalning av handläggningsavgiften och i
andra hand till betalning av delar av auktionslikviden.
3.4.4

Uppgift om närstående enligt närståenderegeln

Sökanden ska i samband med ansökan inkomma med uppgift om vilka företag
som är närstående till sökanden enligt ovanstående närståenderegel.
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3.5

Kontaktperson

Sökanden ska utse en kontaktperson vilken anges i ansökan. Kontakterna i
tilldelningsärendet sker med denna person. Det innebär bl.a. att uppgifter om
inloggning i auktionssystemet skickas enbart till kontaktpersonen. Denne måste
därför vara tillgänglig under kontorstid från och med ingiven ansökan tills
auktionen har avslutats.
3.6

Grunder för avslag på ansökan eller avstängning
under förfarandet

PTS kan avslå en sökandes ansökan eller avstänga en budgivare från deltagande
i auktionerna på bl.a. följande grunder:






3.7

om ansökan inkommit för sent till PTS,
om ansökan inte är fullständig,
om ansökan innehåller oriktiga uppgifter,
om bankgarantins innehåll inte överensstämmer med mallen i bilaga E,
om sökanden är på obestånd, eller
om två eller flera budgivare samordnar budgivning eller på annat sätt
samarbetar under auktionsförfarandet.
Tidsåtgång och hålltider

PTS bedömer att auktionsförfarandet kommer att pågå under minst tio
arbetsdagar men sökanden bör förbereda sig på att den kan komma att ta
längre tid.
PTS avser att hålla provauktioner och rekommenderar alla sökande som har
godkänts att delta. Alla godkända sökande kommer att få en inbjudan.
Observera följande viktiga datum:




Den XX januari 2020  Ansökningshandlingar inkomna till PTS
Den XX februari 2020  Planerat datum för provauktioner
Den XX mars 2020  Planerat datum för auktionsstart av 3,5 GHzbandet. Auktionen för 2,3 GHz-bandet startar så snart 3,5 GHzauktionen är avslutad.
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4

Auktionsförfarande

4.1

Allmänt

4.1.1

Elektroniskt auktionssystem över internet

Auktionerna för 3,5 GHz- respektive 2,3 GHz-banden för att tilldela tillstånd
genomförs som två auktioner i ett elektroniskt auktionssystem över internet.
PTS kommer att genomföra auktionerna i samarbete med en extern leverantör.
Auktionssystemet som används kommer att kunna testas i den provauktion
som PTS anordnar. Hela auktionsförfarandet, inklusive den avslutande
placeringsrundan för respektive frekvensband, genomförs i det elektroniska
auktionssystemet över internet.
4.1.2

Inloggningsuppgifter och internetuppkoppling

Det elektroniska auktionssystemet som auktionerna kommer att genomföras i
tillhandahålls genom PTS försorg.
Den kontaktperson som budgivaren uppgett kommer i god tid före
auktionerna att få följande uppgifter om auktionssystemet:
inloggningsuppgifter, webbadress för att logga in, budgivarmanual och
telefonnummer för supportärenden, vilka hanteras på svenska.
Budgivarna är själva ansvariga för sitt deltagande, t.ex. att deras datorer och
internetuppkoppling och övrig utrustning fungerar, att rätt personal deltar och
att de egna inloggningsuppgifterna förvaras säkert.
4.1.3

Auktionstidpunkt

PTS kommer senast den XX februari 2020 att kontakta de sökande som har
blivit godkända att delta i en eller båda auktionerna för ytterligare information.
Budgivarna kommer före auktionerna att få information om inloggning och en
detaljerad budgivarmanual på engelska för att kunna sätta sig in i det
engelskspråkiga auktionssystemet.
En budgivare är enligt PTS föreskrifter PTSFS 2008:1 (ändrade genom PTSFS
2010:5 och PTSFS 2016:2) om spektrumauktioner den som kommit in med en
ansökan att delta i urvalsförfarande och som uppfyller kraven i PTS beslut den
XX oktober 2019 att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till
ansökan.
Auktionen för 3,5 GHz-bandet är planerad att starta den XX mars 2020. Om
starttidpunkten behöver senareläggas kommer PTS att informera om detta på
myndighetens webbplats www.pts.se/3500MHz samt informera respektive
budgivares kontaktperson om ändringen. Auktionen för 2,3 GHz-bandet är
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planerad att starta senast arbetsdagen efter det att placeringsrundan för 3,5
GHz-bandet har avslutats.
PTS planerar att genomföra ett test av auktionssystemet genom provauktioner
den XX februari 2020. PTS rekommenderar att alla budgivare deltar i
provauktionerna för att försäkra sig om att deras utrustning fungerar samt att
de förstår hur auktionerna går till.
4.1.4

Förbud mot samarbete under auktionerna

Samarbete mellan budgivare under respektive auktion kan påverka utfallet.
Budgivarna får därför inte samordna budgivning eller på annat sätt samarbeta
under auktionsförfarandet. Även en överenskommelse om samarbete som
ingås före auktionsförfarandet omfattas av förbudet. Diskussion om
auktionerna mellan budgivare kan också tolkas som samarbete.
Om det kommer till PTS kännedom att två eller flera budgivare samarbetar, får
PTS avstänga dessa från att delta i auktionerna.
4.2

Auktionsformat

4.2.1

Auktionernas respektive frekvensutrymmen

Förutsättningarna för respektive frekvensband beskrivs i kapitel 2. Tillstånd
förenas med de villkor enligt bilaga A och bilaga B som är tillämpliga för
respektive tillstånd.
4.2.2

Klockauktion

Auktionerna kommer att genomföras i formatet klockauktion där de två
frekvensbanden ingår i samma auktionssystem, men utan flytträtt mellan
frekvensbanden då auktionerna genomförs efter varandra.
4.2.3

Respektive auktions två delar

Respektive auktion genomförs i två delar, en huvuddel i form av en
klockauktion och en placeringsrunda, där reglerna för såväl klockauktion som
placeringsrunda skiljer sig åt för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.
I huvuddelen för 3,5 GHz-bandet auktioneras samtliga block i frekvensbandet
förutom 3400–3420 MHz ut frekvensgeneriskt, dvs. utan att specifika
frekvenser anges. Blocken placeras frekvensmässigt i den avslutande
placeringsrundan, där ett eller flera block bildar ett tillstånd. Frekvensutrymmet
3400–3420 MHz tilldelas den budgivare som tilldelas 3420–3440 MHz.
I huvuddelen för 2,3 GHz-bandet auktioneras samtliga block i frekvensbandet
ut frekvensgeneriskt och även här placeras blocken frekvensmässigt i en
avslutande placeringsrunda, där ett eller flera block bildar ett tillstånd.
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4.2.4

Blockindelning och tillstånd

De block som ska tilldelas beskrivs i kapitel 2. Förutom frekvensutrymmet
3400–3420 MHz är samtliga block frekvensgeneriska i båda klockauktionerna,
vilket innebär att de kan placeras var som helst inom respektive frekvensband
enligt Tabell 1. Placeringen av tillstånden inom frekvensbanden avgörs i
respektive placeringsrunda.
Typ av
block
A

Antal block
Ett (1)
frekvensspecifikt
block som tilldelas
den som vinner
3420–3440 MHz

Specifika frekvenser
i huvuddelen

Benämning av block i
placeringsrundan

Är inte med i
huvuddelen

A1 i
3400–3420 MHz

A

15 block om vardera
20 MHz

Nej

A2–A16 inom
3420–3720 MHz

B

8 block om vardera
10 MHz

Nej

B1–B8 inom
2300–2380 MHz

Tabell 1 Block i auktionen
4.2.5

Övergripande genomförande av auktionerna

Frekvensbanden kommer att auktioneras efter varandra, med början för
3,5 GHz-bandet. Varje frekvensband kommer att auktioneras ut i en
tvåstegsprocess enligt följande:
 I det första steget (klockauktion som huvuddel) kommer block av
typ A (inte block A1) respektive block av typ B att auktioneras som
frekvensgeneriska block i respektive band, dvs. 15 block om 20 MHz
för 3,5 GHz-bandet och 8 block om 10 MHz för 2,3 GHz-bandet.
Detta steg avgör antalet block som budgivare vinner i respektive
frekvensband.
 Det andra steget (placeringsdelen) bestämmer vilka specifika
sammanhängande frekvensutrymmen som tillstånden kommer att
utgöras av för respektive budgivare som har vunnit block i huvuddelen
av respektive auktion. Budgivaren som genom sin placering av
tillståndet vinner block A2 i placeringsdelen för 3,5 GHz-bandet
kommer också att tilldelas block A1 i det tillståndet.
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Nedanstående figur visar de olika delarna i auktionsförfarandet.

Figur 3 De olika delarna i auktionsförfarandet

För 3,5 GHz-bandet kommer huvuddelen att genomföras med särskilda regler
för att möjliggöra ett utfall där tre budgivare vinner minst 80 MHz vardera.
Placeringsrundan för respektive frekvensband kommer att genomföras som en
form av andraprisauktion (se 4.3.4). Endast budgivare som har vunnit block i
respektive huvuddel kommer att kunna lägga bud i respektive placeringsrunda.
4.3

Auktionsregler

4.3.1

Definitioner av nyckelbegrepp

Budrätt: En budgivares budrätt i en budrunda är det maximala antalet block
som en budgivare kan bjuda på i frekvensbanden. En budgivares budrätt för
respektive frekvensband i en kommande budrunda är det antal block som
budgivaren lagt klockbud på i den föregående budrundan.
Budrunda: En budrunda (klockrunda eller placeringsrunda) är en tidsperiod som
fastställs av PTS (och där huvuddelen potentiellt förlängs för en eller flera
budgivare), inom vilken budgivarna lägger sina bud. Tidsåtgången för
budrundorna avgörs av PTS.
Klockbud: Ett klockbud läggs i en klockrunda och avser det antal block som en
budgivare vill köpa till en, av PTS bestämd, budnivå för den aktuella
budrundan.
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Budnivå: Det bud budgivare måste lägga per block för ett klockbud. Budnivån
är pris per block och anges för varje budrunda. Budnivån ökar endast då
efterfrågan (klockbud och säkerställda utträdesbud, där det senare endast avser
3,5 GHz-bandet) överstiger utbudet.
Förlängning: Varje budgivare i en auktion har tre (3) förlängningar att utnyttja i
huvuddelen av respektive auktion, dvs. totalt sex (6) förlängningar. Budgivare
kan endast använda en (1) förlängning per budrunda. Förlängning kan
användas av budgivare för att förlänga en budrunda, men kan även automatiskt
användas om budgivaren har förlängningar kvar och enligt budrätten har
möjlighet att bjuda i budrundan men inte har gjort det innan budrundan tar
slut. En förlängning gäller endast för den budgivare som har begärt
förlängningen eller då den aktiverats automatiskt.
Utträdesbud: I en budrunda där budgivaren minskar efterfrågan kan budgivaren
lägga ett eller flera utträdesbud. Ett utträdesbud anger det antal block och
maximala priset per block som budgivaren skulle vara beredd att betala för att
förvärva detta antal block istället för antalet block i sitt klockbud i aktuell
budrunda. För utträdesbud gäller följande begränsningar:
Antalet block som anges i ett utträdesbud:
 får inte vara större än antalet block i budgivarens klockbud i
föregående klockrunda och
 måste vara större än antalet block i budgivarens klockbud i den aktuella
klockrundan.
Priset per block som anges i ett utträdesbud måste vara:
 uttryckt i hela SEK,
 minst budnivån i föregående budrunda och
 lägre än budnivån i den aktuella budrundan.
Om en budgivare lägger ett utträdesbud för olika antal block, får det angivna
priset per block inte vara högre för ett utträdesbud som avser ett större antal
block.
Nedanstående definitioner av nyckelbegrepp gäller endast för
3,5 GHz-auktionen:
Potentiellt säkerställt utträdesbud: Om en budgivare i klockauktionen (huvuddelen)
för 3,5 GHz-bandet lämnar ett klockbud för noll (0) block och i samma
budrunda lägger ett utträdesbud för exakt fyra (4) block, kommer detta
utträdesbud att registreras som ett potentiellt säkerställt utträdesbud (nedan
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kallat potentiellt säkerställt bud). Ett potentiellt säkerställt bud kommer att
bibehållas för återstoden av auktionen och kan komma att betecknas som ett
säkerställt utträdesbud.
Säkerställt utträdesbud: Ett säkerställt utträdesbud (nedan kallat säkerställt bud) är
ett bud som när budgivningen slutförts blir ett vinnande bud. För att fastställa
huruvida ett potentiellt säkerställt bud (utträdesbud för exakt fyra (4) block) ska
utgöra ett säkerställt bud i slutet av en klockrunda gäller följande:
 Samtliga budgivares potentiellt säkerställda bud (förutom de som
tidigare har angetts som säkerställda bud) rankas efter fallande pris
(slumpen avgör om de är lika för pris per block).
 Om tre (3) eller fler budgivare lägger klockbud för fyra (4) eller fler
block vardera kommer inget av de rankade potentiellt säkerställda
buden att utgöra ett säkerställt bud.
 Om antalet budgivare som lagt klockbud för fyra (4) eller fler block
vardera och antalet bud som redan utgör säkerställda bud tillsammans
är exakt två (2), kommer det högst rankade potentiellt säkerställda
budet (om det finns ett sådant) att utgöra ett säkerställt bud.
 Om antalet budgivare som lagt klockbud för fyra (4) eller fler block
vardera och antalet bud som redan utgör säkerställda bud tillsammans
är exakt en (1), så kommer de två (2) högst rankade potentiellt
säkerställda buden (om några sådana finns) att utgöra säkerställda bud.
 Om antalet budgivare som lagt klockbud för fyra (4) eller flera block
vardera och antalet bud som redan utgör säkerställda bud tillsammans
är noll (0), kommer de tre (3) högst rankade potentiellt säkerställda
buden (om några sådana finns) att utgöra säkerställda bud.
När budgivningen slutförts blir säkerställda bud vinnande bud.
4.3.2

Lägsta bud, budnivå och initial budrätt

PTS kommer i auktionerna att tillämpa lägsta bud på blocken, vilket är den
budnivån som budgivningen startar på i budrunda ett (1) i huvuddelen av
auktionen för respektive frekvensband. Lägsta bud är:
 100 miljoner SEK för ett block om 20 MHz i 3,5 GHz-bandet
 20 miljoner SEK för ett block om 10 MHz i 2,3 GHz-bandet.
Budnivån för varje budrunda bestäms av PTS och publiceras i förväg.
Budnivån kommer att öka för varje budrunda så länge föregående budrunda
har en efterfrågan (klockbud och i 3,5 GHz-bandet även säkerställda
utträdesbud) som överstiger utbudet.
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Budrätten i den första budrundan (initial budrätt) är det maximala antalet block
som en budgivare kan bjuda på, dvs. är lika med det totala antalet block för det
aktuella frekvensbandet (femton (15) block för 3,5 GHz-bandet och åtta (8)
block för 2,3 GHz-bandet).
4.3.3

Budrundor i huvuddelen för respektive frekvensband

Båda klockauktionerna kommer att utföras med samma regler, med undantag
för de särskilda regler som möjliggör för tre budgivare att vinna minst 80 MHz
vardera i 3,5 GHz-bandet.
I varje budrunda bestämmer PTS ett pris per block (budnivå). I den första
budrundan sätts budnivån lika med lägsta bud.
I varje budrunda lägger budgivaren ett klockbud i enlighet med sin aktuella
budrätt och kan dessutom lägga ett eller flera utträdesbud.
Genom att lägga utträdesbud anger en budgivare sin vilja att köpa fler block än
vad som anges i klockbudet, men till ett pris per block under den aktuella
budnivån. Ett utträdesbud för ett visst antal block är endast giltigt för exakt det
antalet block. Det är därför viktigt att en budgivare visar sin efterfrågan för
varje antal block som är av intresse.
Om en budgivare inte lägger bud före budrundans slut (inklusive eventuella
förlängningar) anses det att budgivaren har lämnat ett klockbud för noll (0)
block. I slutet av varje runda kommer PTS att
 beräkna den totala efterfrågan av antalet block, vilket även inkluderar
efterfrågan till följd av säkerställda bud i 3,5 GHz-bandet och
 bedöma om det är nödvändigt att öka budnivån, vilket är fallet om den
totala efterfrågan överstiger utbudet.
Då budnivån höjs bestämmer PTS den nya budnivån. Om däremot den totala
efterfrågan inte överstiger utbudet kommer huvuddelen av auktionen att
avslutas och PTS kommer att fastställa antalet block som vunnits av respektive
budgivare. Därefter meddelas respektive budgivare.
4.3.4

Bud i placeringsrundan för respektive frekvensband

Efter avslutad klockauktion påbörjas placeringsrundan. I placeringsrundan
bestäms var de vunna blocken för respektive budgivare blir placerade i
frekvens. Placeringsrundan genomförs som form av en andraprisauktion,
vilken beskrivs längre ner i detta avsnitt.

Post- och telestyrelsen

26

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i
3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Den budgivare som tilldelas frekvensblocket 3420–3440 MHz i auktionen för
3,5 GHz-bandet tilldelas även frekvensutrymmet 3400–3420 MHz och
följaktligen måste det tillståndet sammanlagt bestå av minst två block om
20 MHz. Placeringsrundan genomförs i en (1) budrunda där budgivarna får
bjuda på alla sina respektive möjliga placeringar som garanterar samtliga
budgivare sammanhängande block inom det aktuella frekvensbandet, vilka
bildar tillstånden.
Budgivarna får bjuda fritt på de placeringarna som PTS identifierat som
möjliga, vilket innebär att det inte anges några budnivåer i denna del av
auktionen för respektive frekvensband. PTS beräknar sedan den placering av
tillstånden som totalt sett genererar högst värde i form av lagda bud i
placeringsrundan, vilket blir den slutgiltiga placeringen av tillstånden i
frekvensbandet.
Andraprisauktionen innebär att budgivarna eventuellt behöver betala för
placeringen och där priset beräknas utifrån alternativkostnad i respektive
frekvensband. En budgivares alternativkostnad beräknas genom att identifiera
den placering av alla tillstånd som skulle generera högst värde utifall
budgivarens bud skulle vara noll, och ta detta värde minus det värde som den
totalt sett vinnande placeringen ger, exklusive budgivarens bud. Det
budgivaren eventuellt behöver betala för placeringen måste följa följande
regler:
 summan av likvider att betala för budgivarna tillsammans kan inte
överstiga summan av deras bud (i respektive placeringsrunda),
 summan av likvider att betala måste vara minst alternativkostnaden,
 summan av likvider att betala måste vara det lägsta som uppfyller
ovanstående två villkor, och
 summan av differensen upphöjt till två (2) mellan varje budgivares
likvid att betala och alternativkostnad ska vara så liten som möjligt.
4.3.5

Information till budgivarna under respektive auktion

PTS avser att i auktionssystemet löpande informera om kommande budrundor.
Informationen här kan ses som en minsta nivå som kommer göras tillgänglig
för budgivarna i respektive auktion. PTS kan även välja att publicera mer
information om planerade budrundor.
Inför varje budrunda lämnas information i auktionssystemet om:
 start- och sluttidpunkt för den kommande budrundan,
 budnivå för respektive klockbud i den kommande budrundan,
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 sammanlagd efterfrågan i föregående budrunda och
 huruvida en budgivares utträdesbud som lämnats av budgivaren utgör
ett säkerställt bud (gäller endast 3,5 GHz-bandet).
Information från varje budrunda kommer också att finnas tillgänglig som
historik i auktionssystemet.
Dessutom kommer varje budgivare att kunna se följande information:
 huruvida budgivaren var ensam om att lägga ett klockbud i den
föregående budrundan i det fall den sammanlagda efterfrågan översteg
utbudet i 3,5 GHz-bandet.
 det maximala antalet block som budgivaren kan bjuda på i den
kommande budrundan.
 antalet förlängningar som återstår för budgivaren.
4.3.6

Avstängning från deltagande

Om det under auktionsförfarandet framkommer att en budgivare inkommit
med oriktiga uppgifter i sin ansökan eller i övrigt inte har följt regleringen i
föreskrifterna får PTS avstänga denne från deltagande i auktionerna.
4.3.7

Oförutsedda händelser

PTS får vid oförutsedda händelser som har stor påverkan på auktionerna
tillfälligt eller helt avbryta en viss budrunda, en hel auktion eller hela
auktionsförfarandet. PTS har under sådana omständigheter rätt att när det är
lämpligt:
 återuppta auktionsförfarandet, auktionen eller budrundan i det skede
budgivningen avbröts, eller
 förklara att auktionsförfarandet, auktionen, en budrunda eller flera
budrundor är ogiltiga och starta om auktionsförfarandet eller auktionen
från början eller från en viss budrunda.
Om en oförutsedd händelse inträffar har PTS för avsikt att återuppta
auktionsförfarandet eller auktionen med så liten störning eller fördröjning som
möjligt. Exempel på händelser som PTS kan bedöma som oförutsedda är
tekniska avbrott som drabbar PTS eller budgivarna eller att en budgivare under
auktionsförfarandet avstängs från deltagande eller stora funktionsstörningar på
internet. Det är inte möjligt att på förhand ge en uttömmande lista på vad som
ska anses vara oförutsedda händelser.
Vid ett tekniskt avbrott kommer budgivarna i första hand att få information via
respektive kontaktperson.
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4.4

Avslutande av auktionsförfarandet

Respektive auktion är avslutad när både huvuddelen och den avslutande
placeringsdelen är genomförd för det aktuella frekvensbandet.
Auktionsförfarandet är avslutat när båda auktionerna har avslutats. Efter varje
avslutad huvuddel och placeringsrunda publiceras resultat på PTS webbplats.
Beslut om tillstånd fattas så snart som möjligt efter avslutat auktionsförfarande.
4.5

Auktionsexempel

Exemplen nedan utgår huvudsakligen från auktionen för 3,5 GHz-bandet där
det finns möjlighet att ange utträdesbud som möjliggör för tre budgivare att få
tillgång till minst 80 MHz.
4.5.1

Exempel 1: Utträdesbud i 3,5 GHz- eller 2,3 GHz-banden

Antag att budgivare W lägger ett klockbud för 8 block i en budrunda när
budnivån är 200. Det visar sig råda överefterfrågan, dvs. efterfrågan är större
än antalet tillgängliga block, varför PTS ökar budnivån med 10 procent till 220
och genomför ytterligare en budrunda.
I den följande budrundan minskar budgivare W sin efterfrågan till 6 block
genom att lägga ett klockbud för 6 block till budnivån 220. Budgivaren kan nu
också välja att lägga ett utträdesbud vardera för 7 respektive 8 block utöver sitt
klockbud i denna budrunda. Priset per block i utträdesbudet måste vara minst
200 men lägre än 220. Dessutom får priset per block i utträdesbudet för 8
block inte vara högre än priset per block för 7 block. Utträdesbud betecknas
som kvantitet till ett visst pris (kvantitet @ pris). Följande är en uppsättning
giltiga utträdesbud: 8 @ 205, 7 @ 210.
Observera att budgivaren kan välja att lägga ett utträdesbud enbart för 8 block
eller enbart för 7 block eller inte lägga något utträdesbud alls.
Utträdesbuden för 7 och 8 block kommer dock inte beaktas när det ska
fastställas om det råder överefterfrågan i den aktuella budrundan.
4.5.2

Exempel 2: Säkerställda utträdesbud i 3,5 GHz-bandet

Antag att budgivare W i en senare budrunda än i Exempel 1 när budnivån är
260 minskar sin efterfrågan från 6 block till 0 block. Samtidigt lägger budgivare
W ett utträdesbud för 4 block till ett pris av 250. Detta utträdesbud kommer att
registreras som ett potentiellt säkerställt utträdesbud. På samma sätt och i
samma budrunda minskar budgivare X sin efterfrågan till 0 block och lägger ett
utträdesbud för 4 block till ett pris av 255, vilket också kommer att registreras
som ett potentiellt säkerställt utträdesbud. I slutet av budrundan beaktar PTS
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dessa utträdesbud och rankar utträdesbudet från budgivare X högre än
utträdesbudet från budgivare W.
Antag dessutom att det finns ytterligare en budgivare Y som lägger ett
klockbud för 8 block. I det här fallet kommer de potentiellt säkerställda
utträdesbuden från både budgivare W och budgivare X att bli säkerställda
utträdesbud. Den sammanlagda efterfrågan är nu 16 i form av 4 block vardera
för budgivare W och X genom deras säkrade utträdesbud samt 8 block för
budgivare Y genom klockbud i denna budrunda.
I det fall ytterligare en budgivare, Z, bjuder på mer än 4 block i samma
budrunda kommer endast utträdesbudet från budgivare X att registreras som
ett säkerställt utträdesbud. Utträdesbudet från budgivare W kommer alltså inte
att vidare beaktas.
4.5.3

Exempel 3 - Vinnare och likvider när utbud överstiger
efterfrågan i 3,5 GHz-bandet

Antag att budgivare X har ett säkerställt utträdesbud för 4 block till ett pris av
255 och att följande slutgiltiga klockbud erhållits från fyra budgivare när
budnivån är 280:





Budgivare X: 0
Budgivare Y: 5
Budgivare Z: 0
Budgivare W: 5

Detta ger en sammanlagd efterfrågan på 14 block och budgivning slutar
därmed med en sammanlagd efterfrågan som understiger antalet tillgängliga
block.
Antag att alla bud som ska beaktas är:
Bud Budgivare
id
Xc
Budgivare X

Antal
block
0

Klockbud/
Utträdesbud
280

Xs
Yc

Budgivare X
Budgivare Y

4
5

255
280

Ye
Zc

Budgivare Y
Budgivare Z

6
0

276
280
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Klockbud i avslutande
budrunda
Säkerställt utträdesbud
Klockbud i avslutande
budrunda
Utträdesbud
Klockbud i avslutande
budrunda
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Ze

Budgivare Z

4

250

Wc

Budgivare W

5

280

We

Budgivare W

6

275

Utträdesbud,
potentiellt säkerställt
men inte säkerställt
Klockbud i avslutande
budrunda
Utträdesbud

Tabell 2 Klockbud i ett auktionsexempel

Endast ett bud i taget från varje budgivare inkluderas och för budgivare X
gäller alltid det säkerställda utträdesbudet för 4 block, dvs. Xs. Det innebär att
de möjliga kombinationerna måste säkerställa att det sammanlagda antalet
block som ges av buden från budgivare Y, Z och W inte överstiger 11 block.
Därför är de tre följande kombinationerna de som ska beaktas:




Xs, Yc, Zc, Wc som ger ett totalt värde av 3820
Xs, Yc, Zc, We som ger ett totalt värde av 4070
Xs, Ye, Zc, Wc som ger ett totalt värde av 4076

Därför ges de vinnande buden av den tredje möjliga kombinationen för vilken
det maximala sammanlagda värdet uppnås.
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5

Beslut om tillstånd och betalning

5.1

Beslut om tillstånd

När respektive auktion är avslutad publiceras vinnande budgivare och
auktionslikvid för respektive tillstånd, samt namnen på eventuella ytterligare
budgivare i auktionen. Snarast efter att båda auktionerna avslutats fattar PTS
beslut om tillstånd för vinnande budgivare.
Bud som inte är vinnande bud upphör att vara bindande när
auktionsförfarandet har avslutats.
5.2

Betalning av auktionslikvid

Faktura på auktionslikvid skickas till vinnande budgivare efter
auktionsförfarandet. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från
faktureringsdatum.
Betalningsskyldigheten står kvar för samtliga vinnande budgivare.
5.3

Betalning av handläggningsavgifter

Enligt 9 § PTS föreskrifter om avgifter (PTSFS 2018:6) kan den som ansöker
om tillstånd att använda radiosändare, där tillståndsprövningen sker efter
allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 8 § LEK, åläggas att betala en
handläggningsavgift. Avgiftens storlek samt fördelningen mellan de
betalningsansvariga framgår av de föreskrifter eller beslut som PTS meddelar i
samband med det aktuella inbjudningsförfarandet.
PTS kostnader i samband med förfarandet för auktionerna i 3,5 GHz- och
2,3 GHz-bandet, bl.a. konsulter, auktionssystem och översättning, ska ersättas
genom att fördelas som handläggningsavgift mellan de vinnande budgivarna i
auktionerna i proportion till mängden tilldelat spektrum. De kostnader som
läggs till grund för handläggningsavgiften kommer att begränsas till högst
3 miljoner SEK för hela auktionsförfarandet.
Handläggningsavgiften fastställs i samband med beslut om tillstånd. Fakturan
för avgiften ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum.
Betalningsskyldigheten står kvar för samtliga vinnande budgivare.
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6

Allmänna upplysningar

6.1

Anmälningsplikt

Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot
ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får
endast tillhandahållas efter anmälan till PTS.
6.2

Avgifter

Den som innehar tillstånd att använda radiosändare ska betala en årlig avgift
enligt 8 kap. 17 § lagen om elektronisk kommunikation. Årsavgifternas storlek
återfinns i PTS föreskrifter om avgifter.
Tillkommande avgifter är årsavgifter för tillsyn och avgifter för den som är
anmäld som operatör. Avgifternas storlek återfinns även de i PTS föreskrifter
om avgifter.
6.3

Överlåtelse och uthyrning av tillstånd

Tillståndshavare har möjlighet att enligt 3 kap. 23–24 §§ lagen om elektronisk
kommunikation överlåta eller hyra ut tillstånd eller del av tillstånd att använda
radiosändare efter medgivande från PTS.
6.4

Villkorsändring

Tillståndsvillkoren kan enligt lagen om elektronisk kommunikation komma att
ändras med hänsyn till framtida förändringar i radiotekniken eller ändringar i
radioanvändningen på grund av de internationella överenskommelser som
Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, se kapitel 7 lagen om elektronisk
kommunikation.
6.5

Ultra Wide Band (UWB)

Enligt PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare
6 § – 11 §, är tillståndsplikten undantagen för radiosändare som använder
UWB-teknik (Ultra Wideband). Sådan utrustning får i frekvensutrymmet
1600–2700 MHz sända med en högsta genomsnittlig effekttäthet på
-85 dBm/MHz e.i.r.p. och en högsta toppeffekttäthet på -45 dBm/50 MHz
e.i.r.p, och i frekvensutrymmet 3400–3800 MHz får UWB utrustning sända
med en högsta genomsnittlig effekttäthet på -80 dBm/MHz e.i.r.p. och en
högsta toppeffekttäthet på -40 dBm/50 MHz e.i.r.p.
Den högsta genomsnittliga effekttätheten och den maximala
toppeffekttätheten kan vara -50 dBm/MHz respektive 0 dBm/50 MHz e.i.r.p,
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för UWB-utrustning som används för materialavkänning eller för analys av
byggmaterial.
6.6

Återkallelse av tillstånd

Av 7 kap. lagen om elektronisk kommunikation följer att PTS kan återkalla ett
tillstånd som tilldelats genom en auktion, t.ex. om auktionslikviden inte betalas.
Skyldigheten att betala avgifter och auktionslikvid kvarstår vid en sådan PTS
åtgärd.
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7

Frågor och information

Information om vilka tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden som beslutats,
publiceras på PTS webbplats: www.pts.se/3500MHz.
Det går också att prenumerera på de löpande nyheter som publiceras på
webbplatsens nyhetssidor, i detta fall radionyheter. Den som prenumererar får
automatiskt ett e-postmeddelande när en nyhet läggs ut. Prenumerera genom
att gå in på http://www.pts.se/prenumerera och kryssa för områdena ”Radio”
och ”Pressmeddelanden”.
All information om auktionerna publiceras inte som en nyhet. Uppdaterad
information om tilldelningen finns dock tillgänglig under förfarandet på PTS
webbplats.
Frågor kring tilldelningen kan ställas via e-post till adress
3500MHzbandet@pts.se. Frågor och PTS svar kommer att publiceras på PTS
webbplats. Frågeställarens identitet publiceras inte. Om hemliga eller
affärskänsliga uppgifter lämnas i frågorna som skickas in till PTS bör detta
framgå tydligt.
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8

Bilagor

Bilaga A

Tillståndsvillkor för 3400–3720 MHz

Bilaga B

Tillståndsvillkor för 2300–2380 MHz

Bilaga C

Befintliga tillstånd i frekvensutrymme 3400–3720 MHz per block
i auktionen

Bilaga D

Ansökningsblankett

Bilaga E

Mall för bankgaranti
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