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Datum

Vår referens

2018-12-14

Dnr: 17-9908

Net4Mobility HB
969739-0293
Box 1107
164 40 Kista

Villkor för tillstånd att använda
radiosändare i frekvensutrymmet
728−733 MHz och 783−788 MHz
Sökande

Net4Mobility HB, org.nr 969739-0293
Saken

Villkor för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme
enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)
_____________________
Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen beslutar att Net4Mobility HB:s tillstånd att använda
radiosändare i frekvensbanden 728−733 MHz och 783−788 MHz inom Sverige
(se Post- och telestyrelsens beslut den 14 december 2018, dnr 17-9908) ska
förenas med villkor enligt bilaga.
Detta beslut ska kungöras med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
Tillståndsärendet och tillämpliga bestämmelser

PTS har den 14 december 2018, dnr 17-9908, beslutat att bevilja
Net4Mobility HB tillstånd avseende 2×5 MHz FDD i 700 MHz-bandet.
Enligt 16 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om
spektrumauktioner ska budgivare som vunnit budgivningen meddelas tillstånd
som förenas med villkor enligt 3 kap. 11 § LEK.

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

Aktbilaga
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Villkoren för det aktuella tillståndet framgår av bilagan till detta beslut.

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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