
BESLUT 1(6)

Datum Vår referens Aktbilaga
2018-12-14 Dnr: 17-9908  

 Telia Sverige AB 
169 94 Solna 

Net4Mobility HB 
Box 1107
164 40 Kista

Hi3G Access AB
Box 7012
121 07 Stockholm-Globen

 

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut om tillstånd att använda 
radiosändare i 700 MHz-bandet

Sökande
Telia Sverige AB, org.nr 556430-0142, Net4Mobility HB, org.nr 969739-0293, 
och Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899. 

Saken
Tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme enligt lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

_____________________

Post- och telestyrelsens beslut
Post- och telestyrelsen beslutar att meddela nationella tillstånd att använda 
radiosändare i frekvensutrymme i 700 MHz-bandet i Sverige enligt följande.

Tillstånd
(MHz)

Upplänk
(MHz)

Nedlänk 
(MHz)

Vinnande 
budgivare

Vinnande bud
(svenska 
kronor)

2×10 FDD med 
krav på täckning 
och utbyggnad

713−723 768−778 Telia Sverige AB 1 382 657 650 
(varav 

300 000 000 
avser täckning 
och utbyggnad)

2×5 FDD 723−728 778−783 Net4Mobility 
HB

720 968 398

2×5 FDD 728−733 783−788 Net4Mobility 
HB

720 968 398
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Av tabellen ovan framgår vilka budgivare som har lagt högst bud och vunnit 
budgivningen för respektive frekvensutrymme och som därmed beviljas 
tillstånd. Varje enskilt tillstånd är förenat med villkor som anges i separata 
beslut. 

Tillstånden gäller från och med den 14 december 2018 till och med den 31 
december 2040.

Telia Sverige AB ska betala i tabellen angivet vinnande bud som auktionslikvid, 
med avdrag för 300 000 000 svenska kronor som ska användas för att uppfylla 
kravet på täckning och utbyggnad.

Net4Mobility HB ska betala i tabellen angivna vinnande bud som 
auktionslikvid. 

Telia Sverige AB och Net4Mobility HB ska betala handläggningsavgift om 
589 674 svenska kronor var.1

PTS avslår ansökan från Hi3G Access AB.

PTS erinrar om att beslutet gäller omedelbart enligt 8 kap. 22 § LEK.

Detta beslut ska kungöras med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932).

Skäl för beslutet 
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 3 kap. 8 § första stycket LEK ska, när antalet tillstånd har begränsats 
enligt 7 §, tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. Enligt tredje stycket samma lagrum ska 
prövning enligt första stycket ske efter ett jämförande urvalsförfarande, efter ett 
anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska 
vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa förfaranden. 

I 14 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 
spektrumauktioner (auktionsföreskrifterna) anges att högsta gällande bud när 
auktionen är avslutad är vinnande bud.

Enligt 16 § auktionsföreskrifterna ska budgivare som vunnit budgivningen 
meddelas tillstånd som förenas med villkor enligt 3 kap. 11 § LEK. 

1 Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto.
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Enligt 19 § auktionsföreskrifterna ska budgivare som lagt vinnande bud betala 
auktionslikvid på det sätt och inom den tid som anges i beslut att begränsa 
antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan.

Av 6 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2018:2) om ett kombinerat 
urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet (700 
MHz-föreskrifterna) framgår att den del av det vinnande budet som överstiger 
takbeloppet ska betalas som auktionslikvid. Denna bestämmelse avser det 
tillstånd om 2×10 MHz som förenats med villkor om täckning och utbyggnad.

I beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan anges att 
takbeloppet uppgår till 300 000 000 svenska kronor. 

Enligt 9 § PTS föreskrifter (2017:5) om avgifter får myndigheten ta ut en 
handläggningsavgift av den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare 
efter allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 7-8 §§ LEK. 
Handläggningsavgiftens storlek samt fördelningen mellan de 
betalningsansvariga framgår av de föreskrifter eller beslut som PTS meddelar i 
samband med det aktuella inbjudningsförfarandet. 

I beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan har PTS 
fastställt att PTS kostnader i samband med förfarandet för den aktuella 
spektrumauktionen ska ersättas genom att fördelas som handläggningsavgift 
mellan de vinnande budgivarna i auktionen, i proportion till mängden tilldelat 
spektrum. De kostnader som läggs till grund för handläggningsavgiften ska 
dock begränsas till högst två miljoner svenska kronor för hela auktionen. 

Av PTSFS 2008:1 och PTSFS 2018:2 samt PTS beslut den 4 juli 2018 att 
begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan framgår även 
bestämmelser om bl.a. spektrumtak, ansökan, närstående, bankgaranti och 
budgivning. 

PTS bedömning
PTS har den 4 juli 2018, med stöd av 3 kap. 7-8 §§ LEK, begränsat antalet 
tillstånd att använda radiosändare i tillgängligt frekvensutrymme i 700 MHz-
bandet och utfärdat allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda 
radiosändare i 700 MHz-bandet. Beslutet innehåller inbjudan till deltagande i 
urvalsförfarande genom spektrumauktion avseende bl.a. två tillstånd om 
2×5 MHz FDD vardera samt genom s.k. kombinerat urvalsförfarande avseende 
ett tillstånd om 2×10 MHz FDD förenat med krav på täckning och utbyggnad 
med som lägst 200 miljoner kronor upp till ett takbelopp om 300 miljoner 
kronor. 
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Telia Sverige AB, Net4Mobility HB och Hi3G Access AB har före 
ansökningstidens utgång den 5 november 2018 inkommit med ansökan att 
delta. Samtliga ansökningar godkändes och sökandena uppfyllde därmed kraven 
för att få delta. Auktionen och det kombinerade urvalsförfarandet, med 
efterföljande placeringar i frekvensbandet, började den 4 december 2018 och 
avslutades den 11 december 2018. 

När auktionen och det kombinerade urvalsförfarandet avslutades hade Telia 
Sverige AB det vinnande budet på frekvensutrymmet om 2×10 MHz FDD och 
Net4Mobility HB hade de vinnande buden på de båda frekvensutrymmena om 
2×5 MHz FDD. Dessa budgivare har därmed vunnit budgivningen och ska 
meddelas tillstånd för de aktuella frekvensutrymmena. 

I enlighet med 3 kap. 11 § LEK och vad som tidigare angetts i beslutet att 
begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan, förenas tillstånden med 
de villkor som framgår i separata villkorsbeslut för Telia Sverige AB och för 
Net4Mobility HB (se PTS beslut om villkor för tillstånd 2018-12-14). 

Telia Sverige AB och Net4Mobility AB ska betala auktionslikvid och 
handläggningsavgift till PTS med de belopp som framgår ovan. 
Handläggningsavgiften är beräknad i proportion till mängden tilldelat spektrum, 
vilket innebär att bolagen ska betala hälften var av den totala kostnaden 
1 179 348 svenska kronor. 

Den summa som Telia Sverige AB har bjudit för tillståndet om 2×10 MHz, 
som enligt den allmänna inbjudan förenats med krav på täckning och 
utbyggnad, överstiger 300 000 000 svenska kronor, vilket innebär att 
täckningskravsbeloppet uppgår till 300 000 000 svenska kronor.

Hi3G Access AB har inte lagt högsta bud och därmed inte vunnit budgivningen 
för något frekvensutrymme. Bolagets ansökan ska därför avslås. 

I beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan anges att 
tillstånd och tillståndsvillkor gäller från och med dagen för tilldelningsbeslutet 
till och med den 31 december 2040.
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Underrättelse om överklagande
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 
49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. 

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges. 

Detta beslut delges genom kungörelsedelgivning enligt bestämmelserna i 47 – 
51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Ni anses därmed ha fått del av detta beslut 
två veckor efter dagen för beslutet, dvs. den 28 december 2018. PTS måste ha 
fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet, dvs. 
senast den 18 januari 2019. Annars kan överklagandet inte prövas.

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning.

Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Karoline Boström efter föredragning av 
Morgan Westring. I ärendets slutliga handläggning har även Erica Nyström 
deltagit.
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