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1. Inledning 

1.1 Allmän inbjudan till ansökan 

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder härmed in till ansökan om tillstånd att använda 

radiosändare i frekvensutrymmena: 

- 880–915 MHz och 925–960 MHz (900 MHz-bandet) 

- 1920–1980 MHz och 2110–2170 MHz (2,1 GHz-bandet)  

- 2500–2690 MHz (2,6 GHz-bandet) 

Frekvensbanden är internationellt harmoniserade för markbundna system som kan 

tillhandahålla trådlösa kommunikationstjänster.  

Av PTS beslut att begränsa antalet tillstånd följer att antalet tillstånd att använda 

radiosändare i alla tre banden ska begränsas för att garantera en effektiv 

frekvensanvändning, samt att tillståndsprövningen ska ske i ett urvalsförfarande där 

det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande (auktion). 

Begrepp som används i detta dokument har samma betydelse som i lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation. Därutöver används begrepp som 

definieras nedan; 

- budgivare: den som har kommit in med en ansökan om tillstånd att använda 

radiosändare i de aktuella frekvensbanden och vars ansökan har godkänts, i 

enlighet med Post- och telestyrelsens beslut att begränsa antalet tillstånd 

och Allmän inbjudan del 1 och Allmän inbjudan del 2. 

- spektrumtak: den största mängd frekvensutrymme i ett eller flera 

frekvensband för radioanvändning som kan förenas med tillstånd för en och 

samma budgivare 

1.2 Allmän inbjudan i två delar 

Av 3 kap. 6 § LEK följer bl.a. att en ansökan om tillstånd att använda radiosändare får 

avslås om det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka skada för 

Sveriges säkerhet. Av 3 kap. 11 § LEK följer bl.a. att tillstånd att använda radiosändare 

får förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. I ärenden 

som rör tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. LEK ska PTS samråda med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan myndigheten avgör ärendet. Ett formellt 

samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan, som reglerna är utformade, 
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inte ske förrän det finns en ansökan om tillstånd att använda radiosändare. Villkor om 

krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet kan inte bedömas eller slutligt 

utformas förrän ett samråd har skett. För att förutsättningarna ska vara kända för de 

sökande kommer alla tillståndsvillkor, även villkor om krav för Sveriges säkerhet, att 

meddelas samtidigt och i god tid innan auktionen.  

Mot den här bakgrunden delas den allmänna inbjudan till ansökan upp i två delar, i 

form av Allmän inbjudan del 1 (AI del 1) samt Allmän inbjudan del 2 (AI del 2).  

Allmän inbjudan del 1 (detta dokument) innehåller information om skydd av Sverige 

säkerhet vid användning av radiosändare, om PTS samråd av ansökningar med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och om att en ansökan om tillstånd att 

använda radiosändare i de aktuella banden ska lämnas in och hur detta görs.  

Allmän inbjudan del 2 kommer att innehålla övriga regler för auktionsförfarandet, 

såsom auktionsregler och regler om konkurrensfrämjande åtgärder (spektrumtak). 

och samtliga villkor som tillstånden att använda radiosändare kommer att förenas 

med.   
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1.3 Processen fram till auktion 

Nedanstående bild tydliggör processen i förfarandet och preliminär tidsplan för de 

olika momenten. 

 

PTS beslut att begränsa antalet tillstånd (BB) och AI del 1 publiceras i juni 2022. 

Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i aktuella frekvensband lämnas in 

senast den 30 september 2022. Därefter inleds PTS samråd av ansökningarna med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

Datum för övriga moment avser PTS återkomma med i samrådsversionen och slutlig 

version av AI del 2. Preliminärt kommer auktionen inledas i september 2023.  

Processen för ansökan och bekräftelse beskrivs i avsnitt 4. 
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2. Tillstånd att använda radiosändare 

2.1 Allmänt om tillståndsvillkor 

Tilldelningen avser nationella tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmena: 

- 880–915 MHz och 925–960 MHz (900 MHz-bandet) 

- 1920–1980 MHz och 2110–2170 MHz (2,1 GHz-bandet) 

- 2500–2690 MHz (2,6 GHz-bandet) 

Frekvensutrymmenas blockindelning presenteras nedan. Tillståndsvillkoren som ska 

gälla för tillstånden i respektive frekvensband kommer presenteras i AI del 2. Varje 

tillstånd kommer efter auktionen att förenas med de villkor enligt AI del 2 som är 

tillämpliga för respektive tillstånd. 

2.2 Antal tillstånd att tilldela 

Av beslutet att begränsa antalet tillstånd följer att antalet tillstånd i 900 MHz-, 

2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden delas upp enligt nedanstående blockindelning (se 

Figur 1, 2 och 3). Ett tillstånd kan bestå av flera block. 

2.2.1 900 MHz-bandet 

Antalet tillstånd i 900 MHz-bandet begränsas till som mest 6 nationella tillstånd om 

minst 2×5 MHz (FDD1) vardera i frekvensutrymmet 880–915 MHz och 925–960 MHz. 

Frekvensutrymmets indelning i frekvensblock visas i Figur 1 och omfattar: 

- 1 block om 2×10 MHz (FDD) förenat med krav på täckning och utbyggnad. 

Regler för placering av detta block kommer att beskrivas i AI del 2. 

- 5 block om 2×5 MHz (FDD) vardera. 

                                                        
1 FDD – Frequency Division Duplex 
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Figur 1 Av figuren framgår blockindelningen i 900 MHz-bandet. Blocket förenat med täcknings- och 

utbyggnadskrav är ej särskilt inritat eftersom regler gällande placering ges i AI del 2. 

 
2.2.2 2,1 GHz-bandet 

Antalet tillstånd i 2,1 GHz-bandet begränsas till som mest 12 nationella tillstånd om 

minst 2×5 MHz (FDD) vardera i frekvensutrymmet 1920–1980 MHz och 2110–

2170 MHz. Frekvensutrymmets indelning i frekvensblock visas i Figur 2 och omfattar: 

- 12 block om 2×5 MHz (FDD) vardera 

Figur 2 Av figuren framgår blockindelningen i 2,1 GHz-bandet 

 

2.2.3 2,6 GHz-bandet 

Antalet tillstånd i 2,6 GHz-bandet begränsas till som mest 14 nationella tillstånd om 

minst 2×5 MHz (FDD) vardera i frekvensutrymmet 2500–2570 MHz och 2620–

2690 MHz samt som mest fyra nationella tillstånd om minst 1×10 MHz (TDD2) vardera i 

frekvensutrymmet 2570–2620 MHz. Frekvensutrymmets indelning i frekvensblock 

visas i Figur 3 och omfattar:  

- 14 block om 2×5 MHz (FDD) vardera 

- 4 block om 1×10 MHz (TDD) vardera (2570–2575 MHz och 2615–2620 MHz, 

med begränsad användbarhet, tilldelas den som tilldelats respektive 

intilliggande 10 MHz-block) 

Figur 3 Av figuren framgår blockindelningen i 2,6 GHz-bandet 

 

2.3 Preliminär tillståndstid 

Nedan delges de preliminära villkoren gällande tillståndstid, för att de sökande ska få 

en övergripande bild av vad ansökan avser. Beslut om tillstånd fattas så snart som 

möjligt efter att auktionen avslutats. Den preliminära inriktningen är att tillstånd och 

                                                        
2 TDD – Time Division Duplex 
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tillståndsvillkor gäller från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 

2048 i 900 MHz-bandet respektive till och med den 31 december 2050 i 2,1 GHz- 

och 2,6 GHz-banden. Tillståndstid kommer att slutligt beslutas i AI del 2. 

2.4 Villkor enligt AI del 2 

I AI del 2 presenteras slutligt de villkor som tillstånden att använda radiosändare 

kommer att förenas med. Tillstånden kommer åtminstone att förenas med: 

- Villkor om tillgängligt frekvensutrymme 

- Villkor om tillståndstid 

- Tekniska villkor 

- Villkor om skydd för annan användning 

- Villkor om krav på täckning och utbyggnad (preliminärt för ett tillstånd) 

- Villkor om delad användning och koordinering 

- Villkor om krav som är av betydelse för Sverige säkerhet 
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3. Skydd av Sveriges säkerhet vid 
radioanvändning 

3.1 Bestämmelser om skydd för Sveriges säkerhet 

En förutsättning för att en ansökan om tillstånd att använda radiosändare ska kunna 

beviljas är enligt 3 kap. 6 § p. 7 LEK att det kan antas att radioanvändningen inte 

kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Enligt 3 kap. 11 § LEK får tillstånd att 

använda radiosändare också förenas med villkor om bl.a. krav som är av betydelse 

för Sveriges säkerhet. Ett tillstånd får med stöd av 7 kap. 6 § LEK återkallas och 

tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen har orsakat skada för 

Sveriges säkerhet eller om det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka 

sådan skada. 

3.2 Prövning om radioanvändningen kan komma att orsaka 
skada för Sveriges säkerhet 

Enligt 12 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) ska PTS 

samråda i ärenden om tillstånd att använda radiosändare med Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten. Samrådet ska syfta till att klarlägga om radioanvändningen enligt 

ansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, och behovet av 

att förena sökta tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet och, om det finns sådant behov, vilka villkor som tillstånden bör förenas 

med.  

De sökande i denna tilldelning ska mot den här bakgrunden i sin ansökan lämna 

uppgifter som kommer att ligga till grund för prövningen av huruvida den 

radioanvändning som ansökan avser kan komma att orsaka skada för Sveriges 

säkerhet. 

I bilaga B1 anges ett antal frågor som sökanden ska besvara i ansökan. Bilaga B2 

utgör ett underlag om styrande principer för hur Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten anser att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska 

utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet. 

Bilaga B3 ger ett antal förtydliganden inför framtagandet av svaren på frågorna i 

bilaga B1 och redovisningen för hur respektive princip bilaga B2 uppfylls. Svaren på 

frågorna i bilaga B1 och redovisningen för hur respektive princip i bilaga B2 kommer 

att beaktas utgör, tillsammans med övriga ansökningshandlingar och eventuella 
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kompletteringar som tillförs ansökan, ett underlag för samrådet med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, samt för PTS bedömning av om den 

radioanvändning som ansökan avser kan komma att orsaka skada för Sveriges 

säkerhet.  

3.3 Tillståndsvillkor om krav som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet 

Av 3 kap. 11 § första stycket punkten 10 LEK följer att tillstånd att använda 

radiosändare får förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet. I förarbetena till bestämmelsen uttalas bl.a. följande. ”Radioanvändning kan 

vara säkerhetshotande på grund av den tekniska utrustning som används. Det bör 

därför vara möjligt att i tillståndsvillkor ställa säkerhetskrav på teknisk utrustning, den 

organisation eller de avtal som är relaterade till radioanvändningen. Det bör också 

vara möjligt att t.ex. utesluta komponenter, leverantörer eller servicepersonal som inte 

håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Även andra typer av villkor bör kunna komma 

ifråga beroende på vilka krav som hänsyn till Sveriges säkerhet ställer utifrån de 

hotbilder som finns i det enskilda fallet, det slag av radioanvändning det är fråga om 

och vilken omfattning verksamheten har.”3 

PTS avser att förena tillstånden att använda radiosändare i frekvensbanden 900 MHz, 

2,1 GHz och 2,6 GHz med ett generiskt villkor om krav som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet som slutligt kommer formuleras i AI del 2. Preliminärt kommer ett 

sådant generiskt villkor utformas som ett krav på att tillståndshavaren ska vidta de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att 

radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet. 

PTS kan, utifrån resultatet av samrådet av ansökningarna med Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten, utforma andra villkor till skydd för Sveriges säkerhet. De villkor som 

blir aktuella kommer att presenteras, efter att PTS samråd av ansökningar med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har genomförts, i AI del 2. 

PTS kommer att utöva tillsyn över att tillståndshavarna efterlever villkor för skydd av 

Sveriges säkerhet under hela giltighetstiden för tillstånden. Beroende på utvecklingen 

av verksamhet, teknik och hotbild samt andra omständigheter kan tillsynen komma 

att innefatta olika slags åtgärder. 

                                                        
3 Prop. 2019/20:15 s. 31 
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4. Ansökan och processen framåt 

4.1 Process för ansökan, samråd och bekräftelse 

4.1.1 Ansökan 

Den som vill delta som budgivare i auktionen ska inom ansökningstiden inkomma 

med en fullständig ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 

2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden till PTS. Ansökan ska göras på den blankett som PTS 

tillhandahåller, se bilaga A. Ansökan med bilagor (se avsnitt 4.3) lämnas in i tre 

exemplar till PTS (ett original och två kopior). Ansökan måste uppfylla alla krav som 

anges i avsnitt 4. 

Ansökningshandlingarna ska lämnas i ett förseglat kuvert märkt  

”Ansökan 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz -tilldelningen”.  

Ansökan kan lämnas i receptionen på PTS, Hälsingegatan 38, 113 43 Stockholm, 

måndag till fredag kl. 08.00–17.00 eller skickas per post skickas till följande adress: 

Post- och telestyrelsen 

”Ansökan 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz -tilldelningen” 

Box 6101 

102 32 Stockholm 

 

En ansökan ska ha inkommit till PTS senast den 30 september 2022. 

Ansökningshandlingar som kommer in för sent kommer att avvisas. 

När ansökan har inkommit gör PTS en prövning av att ansökan är fullständig (i 

enlighet med de krav som ställs i avsnitt 4). Därefter inleds PTS samråd av 

ansökningarna med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten (se avsnitt 4.1.2).  

PTS kommer att kalla var och en av de sökande som inkommit med en fullständig 

ansökan till ett möte (förberedande kallelse inför en eventuell komplettering i 

samband med samrådsprocessen med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, se 

avsnitt 4.1.2) under perioden 14–18 november. PTS kontaktar sökandes 

kontaktperson för bokning av ett sådant möte. PTS håller i detta möte där den 

sökande tillsammans med PTS, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kommer att 

närvara. 
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4.1.2 Samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 

Efter PTS prövning av att ansökan är fullständig inleds PTS samråd av ansökningarna 

med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten (se avsnitt 3).  

Vid bedömningen av svaren på bilaga B1 och B2 kommer Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten att beakta kriterierna i inriktningsdokumentet (bilaga B2). PTS 

kommer därefter att beakta Säkerhetspolisen och Försvarsmaktens yttranden i den 

slutliga bedömningen. 

I avsnitt 4.1.1 beskrivs att PTS kommer att kontakta de sökande för enskilda möten i 

samband med samrådet. Under detta möte kan PTS, Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten ställa frågor till den sökande rörande svaren på frågor i bilaga B1 och 

redovisningen enligt bilaga B2 och åtgärder avseende skydd av Sverige säkerhet 

kopplat till radioanvändningen som ansökan avser. I samband med mötet meddelar 

PTS om det bedöms att en ansökan ska kompletteras med ytterligare uppgifter för 

att ansökan ska kunna godkännas. Vid mötet meddelas hur en eventuell 

komplettering ska ges in. Kompletteringen ska vara PTS tillhanda senast en vecka 

efter att mötet har ägt rum. Inkommen komplettering samråds med Säkerhetspolisen 

och Försvarsmakten. Det kommer därefter inte att finnas utrymme för några 

ytterligare tillfällen till komplettering. 

Efter det att samrådet av ansökningarna med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 

har genomförts kommer PTS att bedöma om den radioanvändning som ansökan 

avser kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet. I det fall PTS 

bedömer att en sökandes radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för 

Sveriges säkerhet kommer PTS att meddela ett slutligt beslut om avslag på den 

sökandes ansökan om tillstånd i de aktuella frekvensbanden.  

Efter samrådet kan PTS meddela särskilda villkor till skydd för Sveriges säkerhet. 

Dessa villkor kommer att presenteras tillsammans med övriga tillståndsvillkor i  

AI del 2.  

4.1.3 Bekräftelse av ansökan 

De sökande vars radioanvändning inte kan antas komma att orsaka skada för 

Sveriges säkerhet kommer, efter att den slutliga versionen av AI del 2 har publicerats, 

att slutligen få bekräfta sin ansökan om tillstånd att använda radiosändare i de 

aktuella frekvensbanden.  

Bekräftelsen av ansökan ska göras på den blankett som PTS tillhandahåller. 

Blanketten kommer vara en del av AI del 2. Bekräftelsen av ansökan ska lämnas in i 

original till PTS senast det datum som anges i AI del 2.  
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Villkor för bekräftelse av ansökan och de bilagor som lämnas in i samband med 

bekräftelsen av ansökan kommer framgå av AI del 2. 

Endast sökande som i rätt tid bekräftar sin ansökan kommer att slutligt kunna 

godkännas som budgivare i auktionen. Sökande som inte bekräftat sin ansökan i tid 

kommer att få ett avslag på sin ansökan.  

PTS prövning av bekräftelsen innebär en kontroll mot inkomna uppgifter i samband 

med ansökan.  

4.1.4 PTS beslut om godkända budgivare 

Preliminärt datum för när PTS avser meddela berörda sökande om de godkänts som 

budgivare, kommer framgå av AI del 2.  

4.2 Villkor för ansökan och sökande 

4.2.1 Villkor för ansökan och sökande 

- Ansökan måste uppfylla kraven i denna allmänna inbjudan (avsnitt 4) 

- Ansökan får inte innehålla oriktiga uppgifter 

- Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare eller 

fullmaktsinnehavare (se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2) 

- En sökande får inte vara närstående till en annan sökande (se avsnitt 4.2.2) 

- Två eller flera sökande får inte samordna ansökningar eller på annat sätt 

samarbeta under auktionsförfarandet (fr.o.m. inlämnad ansökan till avslutad 

auktion). 

- För att en sökande ska godkännas som budgivare gäller att: 

o det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada 

för Sveriges säkerhet 

o sökande inte är på obestånd 

PTS kan avslå eller avvisa en sökandes ansökan om ovanstående inte följs. 

4.2.2 Närståenderegeln 

Om två eller flera sökande är närstående får endast en av dem delta i auktionen. 

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. 
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Närståenderegeln innebär exempelvis att hälftenägda företag som finns på 

mobiltelefonimarknaden i Sverige anses vara närstående till sina ägare. Två 

operatörer som äger hälften var av ett gemensamt företag anses däremot 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 auktionen. Följs inte denna begäran får inget av de 

närstående företagen delta i auktionen. 

Om det under auktionsförfarandet kommer till PTS kännedom att en sökande 

inkommit med oriktiga uppgifter om närståendeförhållanden, kan PTS fatta beslut om 

att den sökande inte får delta i auktionen. 

4.3 Bilagor till ansökan 

Till ansökan ska följande bilagor bifogas: 

4.3.1 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 enligt avsnitt 4.3.2) är behörig firmatecknare för sökanden, ska 

firmateckningsrätten styrkas på annat sätt och bifogas, med hänvisningar till relevant 

lagstiftning. 

4.3.2 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. 

4.3.3 Uppgift om närstående enligt närståenderegeln 

Sökanden ska i samband med ansökan inkomma med uppgift om vilka företag som 

är närstående till sökanden enligt närståenderegel (avsnitt 4.2.2). 
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4.3.4 Underlag rörande Sveriges säkerhet inför samråd bilaga B1 och B2 

Sökanden ska i samband med ansökan inkomma med svar på frågorna i bilaga B1 

och en redovisning för hur respektive princip i bilaga B2 kommer att beaktas. 

Förtydliganden som ges i bilaga B3 kan hjälpa den sökande i framtagandet av 

underlagen enligt ovan.  

4.4 Kontaktperson i ansökan 

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 enbart skickas till kontaktpersonen. Denne måste vara 

tillgänglig under kontorstid åtminstone från och med ingiven ansökan till tre veckor 

efter sista ansökningsdag, samt fr.o.m. två veckor innan testauktion och till dess 

auktionen har avslutats. Övrig tid ska kontaktpersonen kunna återkoppla på ett 

meddelande från PTS (via e-post eller telefon) inom tre dagar. 

Om den sökande behöver byta kontaktperson måste den sökande upplysa PTS om 

detta. 

4.5 Tidsåtgång och hålltider 

PTS bedömer att auktionens genomförande kan komma att pågå upp till tio 

arbetsdagar men sökanden bör förbereda sig på att det kan komma att ta längre tid.  

PTS avser att hålla provauktion och rekommenderar alla budgivare att delta. Alla 

budgivare kommer att få en inbjudan.  

Observera följande viktiga hålltider: 

30 sep 2022 Sista dag för ansökan att delta i auktionen. Därefter 

inleds samrådet av ansökningarna med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. 

November 2022 Eventuella möten med sökande, PTS, Säkerhetspolisen 

och Försvarsmakten 
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5. Beslut om tillstånd och betalning 

5.1 Beslut om tillstånd  

När auktionen avslutats fattar PTS beslut om tillstånd för vinnande budgivare. 

Tillstånden förenas med villkor som framgår av AI del 2. Bud som inte är vinnande 

bud upphör att vara bindande efter avslutad auktion.  

5.2 Betalning av auktionslikvid 

Faktura på auktionslikvid skickas till vinnande budgivare efter auktionsförfarandet. 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. Vid utebliven betalning 

återgår tillståndet till PTS. 

5.3 Betalning av handläggningsavgifter 

Enligt 8 § PTS föreskrifter om avgifter (PTSFS 2021:7) 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.  

PTS kostnader i samband med auktionsförfarandet, i form av bl.a. konsultkostnader 

samt kostnader för auktionssystem och översättning, ska ersättas genom att de 

vinnande budgivarna betalar en handläggningsavgift utöver auktionslikviden. 

Handläggningsavgiften för vinnande budgivare fördelas i proportion till mängden 

tilldelat spektrum per budgivare. Den totala mängden spektrum som 

handläggningsavgiften kommer baseras på är 70 MHz (2×35 MHz) i 900 MHz-

bandet, 120 MHz (2×60 MHz) i 2,1 GHz-bandet och 140 MHz (2×70 MHz för FDD) samt 

40 MHz (för TDD) i 2,6 GHz-bandet (eftersom 10 MHz av den totala frekvensmängden 

för TDD har begränsad användbarhet). De kostnader som läggs till grund för 

handläggningsavgiften kommer att begränsas till högst 3 miljoner SEK för hela 

auktionsförfarandet.  

Handläggningsavgiften fastställs slutligt i samband med beslut om tillstånd. Fakturan 

för avgiften ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. 
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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, enligt 2 kap. 1 § LEK. 

6.2 Avgifter 

Den som innehar tillstånd att använda radiosändare ska betala en årlig avgift enligt 8 

kap. 17 § LEK. Närmare bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2016:602) om 

finansiering av Post och telestyrelsens verksamhet, förordningen (2003:396) om 

elektronisk kommunikation och i PTS gällande föreskrifter om avgifter.  

6.3 Överlåtelse och uthyrning av tillstånd 

Tillståndshavare har möjlighet att enligt 3 kap. 23–24 §§ LEK överlåta eller hyra ut 

tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare efter medgivande från PTS. 

PTS samråder i ärenden om överlåtelse eller uthyrning med Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten. 

6.4 Villkorsändring 

Av 7 kap. 6 § LEK följer att tillståndsvillkor kan ändras omedelbart, bl.a. 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 

eller om radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller det kan 

antas att radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada. 

6.5 Återkallelse av tillstånd 

Enligt 7 kap. 6 § får ett tillstånd återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart, bl.a. 

om den som har sökt tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnat 

uppgifter av betydelse för tillståndet, förändringar inom radiotekniken eller ändringar i 

radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har 

anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt har medfört att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle 
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kunna meddelas, radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller 

det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada, 

tillståndshavaren trots påminnelse inte betalar avgift enligt 8 kap. 17 eller 18 §, eller 

tillståndshavaren begär att tillståndet ska återkallas. Ett tillstånd får återkallas endast 

om ändamålet med återkallelsen inte lika väl kan tillgodoses genom att 

tillståndsvillkoren ändras. 

Av 7 kap. 9 § LEK följer att en återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkoren 

inte påverkar skyldighet att betala auktionslikvid, om inte annat bestäms i samband 

med återkallelsen eller villkorsändringen. 
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7. Frågor och information 

Det går 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 auktionen publiceras inte som en nyhet. Uppdaterad information 

om tilldelningen finns på PTS webbplats (www.pts.se/900-2100-2600).  

Efter avslutad auktion kommer information om vilka tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 

2,6 GHz-banden som beslutats att publiceras på PTS webbplats: www.pts.se/900-

2100-2600.  

Frågor kring tilldelningen kan ställas via e-post till adressen 900-2100-2600@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. 

  



2022-04-25 Allmän inbjudan del 1 till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 

2,6 GHz-banden   22 

Post- och telestyrelsen 

8. Bilagor 

Bilaga A  Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- 

och 2,6 GHz-banden  

Bilaga B1 Frågor för bedömning om radioanvändningen enligt tillståndsansökan 

kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet 

Bilaga B2 Styrande principer för hur Säkerhetspolisen och Försvarsmakten anser 

att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma 

sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges 

säkerhet 

Bilaga B3 Förtydliganden till bilaga B1 och B2  

 


