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Samrådssvar över Post- och telestyrelsens (PTS) 
förslag till allmän inbjudan till ansökan om tillstånd 
att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-
banden 
 
Säkerhetspolisen har beretts tillfälle att yttra sig över PTS förslag till allmän 
inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 
2,3 GHz-banden.  
 
Utifrån de intressen Säkerhetspolisen har att bevaka lämnar myndigheten 
följande synpunkter.  
 
Allmänt  
Den 29 januari 2020 publicerade NIS Cooperation Group Cybersecurity of 5G 
networks EU Toolbox of risk mitigation measures, (CG Publication 01/2020) som 
innehåller åtgärder utformade för att effektivt hantera risker för 5G-nät på 
ett samordnat sätt. Åtgärderna är tänkta att tillämpas av nationella 
myndigheter och kommissionen uppmanar medlemsstaterna att börja 
genomföra de åtgärder som rekommenderas i slutsatserna senast den 
30 april 2020.  
 
De rekommenderade åtgärderna syftar bl.a. till att förstärka säkerheten vid 
utformning, uppbyggnad och drift av nätverk, att minimera risken med 
användning av högrisk-leverantörer och att undvika eller begränsa stora 
beroenden av en enda leverantör i 5G-nät. Säkerhetspolisen konstaterar att 
det inte framgår av den allmänna inbjudan hur PTS kommer att arbeta med 
dessa åtgärder vid auktionsförfarandet och det detta behöver tydliggöras.  
 
Kapitel 3.2 Prövning om radioanvändningen kommer att orsaka 
skada för Sveriges säkerhet 
I kapitlet (tredje stycket) anges att i bilaga F till den allmänna inbjudan anges 
ett antal frågor som sökanden ska besvara i ansökan och att svaret på dessa 
frågor utgör ett underlag för samrådet med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten. Det bör tydliggöras att samrådsunderlaget inte är begränsat 
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till sökandens svar utan även utgörs av ev. kompletterande uppgifter som 
hämtas in och annan tillgänglig information som tillförs ärendet.  
 
För att tydliggöra vad som kommer att beaktas vid bedömningen av 
samrådsunderlaget bör det i sista meningen i fjärde stycket läggas in en 
hänvisning till kapitel 4.3.3.  
 
Kapitel 4.3 Ansökan, prövning av ansökan och beslut om deltagande  
Det bör i processbeskrivningen tydliggöras att det ankommer på PTS att 
göra en initial prövning av om ansökan är komplett innan handlingarna 
skickas över för samråd. Om PTS vid en sådan initial granskning gör 
bedömningen att ansökan inte är komplett ska ytterligare uppgifter hämtas 
in från sökanden innan handlingarna skickas över till Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten för samråd.  
 
Kapitel 4.3.3. Samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten  
I andra stycket anges att det på PTS webbplats finns ett underlag tillgängligt 
för hur leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät kan utforma 
sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet.  
 
Enligt Säkerhetspolisen vore det önskvärt att underlaget togs in som en 
bilaga G till den allmänna inbjudan för att göra det tydligt för sökanden vad 
som kommer att beaktas vid bedömningen av ansökan. Under alla 
förhållanden måste den länk som hänvisas till i fotnoten (nr 17) innehålla 
underlaget – och inte som nu – Säkerhetspolisens tidigare yttrande över den 
allmänna inbjudan.  
 
Bilaga F  
För att göra det tydligt att sökanden ska besvara samtliga frågor redan i 
samband med ansökan, och inte under förutsättning att tillstånd erhålles, 
föreslår Säkerhetspolisen följande ändring av fråga 5.  
 

5. Under förutsättning att sökanden erhåller tillstånd att använda 

radiosändare för markbundna system som tillhandahåller elektroniska 

kommunikationstjänster, Redogör på övergripande nivå för: 

a. En systemarkitektur……. 

--------------------------- 
 
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Verksjuristen 
Marie-Louise Dock Collin har varit föredragande.  
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