
BESLUT 1(14)

Datum Vår referens Aktbilaga
2020-11-04  20-9929, 20-10277, 

20-10279

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 att bevilja medgivande till 
överlåtelse/uthyrning av tillstånd att 
använda radiosändare

Sökande/Parter
1. Net4Mobility HB, org.nr 969739-0293
2. Celestine Hill Communications AB, org.nr 556736-4145
3. Tele2 Sverige AB, org.nr 556267-5164
4. Telenor Sverige AB, org.nr 556421-0309

Saken
Överlåtelse och uthyrning av tillstånd att använda radiosändare, fråga om 
medgivande till uthyrning och överlåtelse enligt 3 kap 23-24 §§ lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation.

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen bifaller ansökningarna och medger följande:
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1. Telenor Sverige AB:s tillstånd (595658) inom frekvensutrymmet 3620-
3640 MHz i 26 kommuner, beviljat 19 november 2007 giltigt t.o.m. 
31 december 2022, får uthyras till Net4Mobility HB till och med den 31 
mars 2021. 

2. Tele2 Sverige AB:s tillstånd (582326) inom frekvensutrymmet 3640-
3660 MHz i 26 kommuner, beviljat 6 november 2009 giltigt t.o.m. den 
31 december 2022, får uthyras till Net4Mobility HB till och med den 31 
mars 2021.

3. Celestine Hill Communications AB:s tillstånd (582345) inom 
frekvensutrymmet 3660-3680 MHz och 3680-3700 MHz i Stockholms 
kommun, beviljat 6 november 2009 giltigt t.o.m. 31 december 2022, får 
överlåtas till Net4Mobility HB.

Detta beslut ska delges genom kungörelsedelgivning i enlighet med 47 och 
49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Bakgrund
Av Europeiska kommissionens (härefter kommissionen) genomförandebeslut 
(EU) 2019/2351 framgår att gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) 
fastställer att frekvensbandet 3,4–3,8 MHz ska utgöra primärt 
pionjärfrekvensband för 5G-användning i Europeiska unionen. Av 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/19722 artikel 54 framgår att 
senast den 31 december 2020 ska medlemsstaterna, med avseende på 
markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster, om så 
krävs för att underlätta utbyggnaden av 5G vidta alla lämpliga åtgärder för att 
omorganisera och tillåta användning av tillräckligt stora block av 
frekvensbandet 3,4–3,8 GHz. Tilldelning av detta frekvensband kommer i 
Sverige påbörjas den 10 november 2020 genom auktionerna för 3,5 GHz- och 
2,3 GHz-banden. Kort efter att auktionerna har avslutas utfärdas tillstånd till 
vinnarna.

I Sverige är frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz idag fragmenterat genom 
kommunbaserade tillstånd spridda geografiskt över landet samt två nationella 
tillstånd om 2x40 MHz vardera. Samtliga befintliga tillstånd löper ut senast 31 
mars 2023. I samband med olika förstudier inför tilldelning av 3,5 GHz-bandet 
har Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört undersökningar över 
användningen i frekvensbandet och resultatet visade att stora 

1 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/235 av den 24 januari 2019 om ändring av beslut 
2008/411/EG vad gäller en uppdatering av de tekniska villkor som är tillämpliga på frekvensbandet 3 
400–3 800 MHz
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018
om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
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frekvensutrymmen inte användes. PTS uppmanade därför tillståndshavarna den 
25 september 2019 att lämna tillbaka sina frekvenstillstånd för att underlätta de 
kommande auktionerna för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Många tillstånd 
återlämnades till PTS men vissa tillstånd används fortfarande. 

Telenor Sverige AB (härefter Telenor) innehar ett tillstånd inom 
frekvensutrymmet 3620-3640 MHz som omfattar Sveriges samtliga kommuner 
vilket beviljades den 19 november 2007 och är giltigt fram t.o.m. den 31 
december 2022. Tillståndet innehåller även frekvensutrymmet 3720-3740 MHz, 
men det utrymmet är inte aktuellt i detta ärende. 

Tele2 Sverige AB (härefter Tele2) innehar ett tillstånd inom frekvensutrymmet 
3640-3660 MHz som omfattar Sveriges samtliga kommuner vilket beviljades 
den 6 november 2009 och är giltigt fram t.o.m. den 31 december 2022. 
Tillståndet innehåller även frekvensutrymmet 3740-3760 MHz, men det 
utrymmet är inte aktuellt i detta ärende.

Celestine Hill Communications AB (härefter Celestine Hill) innehar ett tillstånd 
inom frekvensutrymme 3660-3680 MHz och 3680-3700 MHz, 3760-3780 MHz 
och 3780-3800 MHz i Stockholms kommun som beviljades den 6 november 
2009 och är giltigt fram t.o.m. den 31 december 2022.

Net4Mobility HB (härefter N4M) är ett nätbolag som ägs till 50 procent av 
Tele2 och till 50 procent av Telenor. Bolaget är ett joint venture vars uppdrag 
är att etablera ett radioaccessnät och allokera samt tillhandahålla kapacitet till 
ägarna i detsamma för radioteknologierna 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) 
och 5G (NR). 

I slutet av maj 2020 lanserade Tele2 sitt 5G-nät i Sveriges tre största städer. I ett 
pressmeddelande förklarade operatören att man använder 80 MHz i 3,5 GHz-
bandet, något som blivit möjligt genom ett köp av kompletterande frekvenser. 
Telia Sverige AB (härefter Telia) anmälde misstanke om att lanseringen 
eventuellt kunde utgöra otillåten uthyrning, och begärde att PTS skulle inleda 
tillsyn mot företaget.

Enligt vad som framkom under tillsynen möjliggjordes Tele2:s lansering genom 
att N4M tillhandahöll nätkapacitet till Tele2 genom att använda 20 MHz för 
vilka Tele2 har tillstånd, 20 MHz för vilka Telenor har tillstånd, samt 40 MHz 
som Celestine Hill har tillstånd för. 

PTS konstaterade att N4M inte hade tillstånd att använda radiosändare i 3,4–
3,8 GHz, och att PTS inte mottagit ansökningar om tillståndsöverlåtelser eller 
uthyrning av tillstånd från tillståndshavare. 
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Den 13 augusti 2020 underrättade PTS därför Telenor, Tele2 och Celestine Hill 
om att myndigheten misstänkte att företagens agerande stod i strid med kravet 
på medgivande vid överlåtelse eller uthyrning enligt 3 kap. 23-24 §§ lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) genom att bolagen lät N4M 
använda de aktuella frekvenserna. N4M underrättades att det förelåg misstanke 
att bolaget agerar i strid med tillståndskravet enligt 3 kap. 6 § § LEK.3

De berörda tillståndshavarna har därefter inkommit med ansökningar om 
uthyrning respektive överlåtelse av de aktuella frekvenstillstånden.

Yrkanden
Telenor har den 10 september 2020 inkommit med ansökan om medgivande till 
uthyrning av sitt tillstånd i frekvensutrymmet 3620-3640 MHz i 26 kommuner, 
beviljat den 19 november 2007, dnr 07-9177, fram till 31 mars 2021. Tele2 har 
den 10 september 2020 inkommit med ansökan om medgivande till uthyrning 
av sitt tillstånd i frekvensutrymmet 3640-3660 MHz i 26 kommuner, beviljat 
den 6 november 2009, dnr 09-2077, fram till 31 mars 2021. Celestine Hill har 
den 2 september 2020 inkommit med ansökan om medgivande till överlåtelse 
av sitt tillstånd i frekvensutrymmena 3660-3700 MHz och 3760-3800 MHz, 
beviljat den 6 november 2009, dnr 09-2077. 

Sökandena har anfört följande som skäl för ansökan om medgivande till 
uthyrning av tillstånd att använda radiosändare. 

Telenor och Tele2 har samstämmigt anfört att syftet med upplåtelserna är att 
N4M ska använda de upplåtna tillstånden för att allokera och tillhandahålla 
nätkapacitet till N4M:s ägare Telenor och Tele2 i 3,5 GHz-bandet, på samma 
sätt som bolaget gör med övriga radiotillstånd det förfogar över. 

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 3 kap. 23 § LEK får tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare eller nummer 
överlåtas efter medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. Ett sådant 
medgivande ska lämnas om
   1. förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att tillståndet 
meddelades,
   2. det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkurrensen,
   3. överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om denna är 
harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,
   4. förvärvaren av ett tillstånd att använda radiosändare inte tidigare har fått ett sådant tillstånd 

3 Underrättelser om misstanke om bristande efterlevnad av tillståndsplikten enligt lagen om elektronisk 
kommunikation, 13 augusti 2020, dnr 20-9320, dnr-208558, dnr 20-7059 och dnr 20-8557

Page 4 of 14



5(14)

Post- och telestyrelsen 5

återkallat enligt 7 kap. 6 § första stycket 4,
   5. det kan antas att förvärvarens radioanvändning inte kommer att orsaka skada för Sveriges 
säkerhet, och tillstånd har beviljats före den 1 januari 2020, och
   6. det inte finns något annat särskilt skäl mot det.

Förvärvaren övertar enligt samma bestämmelse överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt 
LEK för tiden efter medgivandet. Vid överlåtelse av del av tillstånd ska den överlåtna delen 
anses som ett nytt tillstånd.

Av bestämmelsen följer också att myndigheten vid medgivandet får meddela de nya eller 
ändrade villkor som behövs på grund av överlåtelsen.

Enligt 3 kap. 23 § 5 st LEK är en överlåtelse i strid med bestämmelsen är utan verkan.

Enligt 3 kap. 24 § LEK ska bestämmelserna om överlåtelse av tillstånd eller del av tillstånd i 23 
§ första och andra styckena, tredje stycket första meningen och femte stycket ska också 
tillämpas på uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare.

I förarbetena till bestämmelsen om överlåtelse i 3 kap. 23 § i LEK framgår att 
de nationella regleringsmyndigheterna ska säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids eller att överlåtelsen leder till en ändrad användning av 
radiofrekvenserna. Det bör även vara möjligt att inte medge en överlåtelse om 
det föreligger särskilda skäl mot det. Detta måste utredas innan medgivande kan 
bifallas.4 

PTS bedömning

Krav på förvärvaren enl. 3 kap. 6 §

I ärendet har inte framkommit annat än att N4M uppfyller de krav som ställdes 
på överlåtande och upplåtande bolagen i samband med att tillstånden 
meddelades enligt 3 kap. 6 § LEK. Det finns således inte anledning att avslå 
ansökningarna på den grunden.

Inverkan på konkurrensen

PTS har att pröva om överlåtelsen från Celestine Hill och uthyrningar från 
Tele2 och Telenor till N4M kan inverka menligt på konkurrensen på 
marknaden. PTS finner att det är lämpligt att genomföra analysen för samtliga 
ansökningar i ett sammanhang, eftersom bedömningen bör ske utifrån den 
samlade effekten av överlåtelsen och uthyrningarna. 

4 Se prop. 2002/03:110 s. 163 f.
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Kammarrätten i Stockholm har vid tidigare prövning av beslut om överlåtelse 
av spektrumtillstånd uttalat sig om vilken tidsperiod PTS då hade att beakta.5 
Enligt kammarrätten var tidsperioden fram till de aktuella tillståndens slutpunkt 
den relevanta perioden att beakta för PTS. 

Även i detta fall är det rimligt att det är tidsperioden fram till det aktuella 
tillståndets slutpunkt som är den relevanta perioden för PTS att beakta 
beträffande överlåtelsen. För uthyrningarna bör det på samma sätt vara 
uthyrningsperioden som är den relevanta perioden för prövningen. Analysen av 
om överlåtelsen och uthyrningarna kan inverka menligt på konkurrensen görs 
således i detta ärende för den återstående tillståndsperioden, dvs. för tiden fram 
till och med den 31 december 2022, när det gäller överlåtelsen och för 
uthyrningsperioden, dvs. tiden fram till 31 mars 2021 för uthyrningarna.

Om ett medgivande ges till uthyrning fram till det önskade datumet bör således 
parterna göra en ny ansökan och PTS göra en ny prövning om intresse finns för 
ett fortsatt användande. En sådan ansökan bör lämnas in i god tid innan den 31 
mars 2021. 

Vid bedömningen av huruvida överlåtelsen respektive uthyrningarna kan 
inverka menligt på konkurrensen hämtar PTS stöd i den konkurrensbedömning 
som görs inom konkurrensrätten. Genom att fastställa vilka produkter och 
geografiska områden som har ett konkurrensmässigt samband kan man avgöra 
inom vilket område en aktör skulle kunna orsaka konkurrensmässiga problem 
utan att hindras av sina konkurrenter.

I konkurrensrättslig praxis anses en marknad utgöras av alla tjänster respektive 
produkter som i tillfredsställande mån på grund av sina egenskaper, sitt pris och 
sin tilltänkta användning, kan betraktas som utbytbara. Utöver 
produktmarknaden finns också en geografisk aspekt. Vanligtvis börjar man med 
en så snäv marknad som möjligt, varefter man adderar nya produkter och 
geografiska områden för att se var gränserna för utbytbarheten går. 

Mycket av diskussionen kring uthyrningarna och överlåtelsen har rört Tele2:s 
lansering av 5G. PTS har därför prövat om det finns skäl att avgränsa en 
särskild marknad för 5G i slutkundsledet. Detta skulle enligt PTS vara den 
snävast möjliga marknadsavgränsningen. 

Alla mobiloperatörer har abonnemang som marknadsförs som 5G-redo eller att 
5G ingår. Vad som är en 5G-tjänst finns inte definierat idag. I de abonnemang 
som erbjuds på marknaden ingår flera tekniker för att möjliggöra mobila tal- 

5 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 29 april 2015 i mål 6372-13
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och datatjänster. Det finns således inte några särskilda 5G-abonnemang som 
endast tar emot 5G-kommunikation eller tjänster. PTS har inte noterat några 
prishöjningar till följd av lansering av begreppen 5G-redo och 5G ingår som en 
egenskap i vissa abonnemang. Det förefaller vara andra egenskaper än 5G som 
skiljer billigare och dyrare abonnemang åt, såsom större surfpotter eller 
obegränsad surf. 

Även om abonnemang för mobila tal- och datatjänster kan variera i hur stora 
surfpotter de innehåller och variera i pris har PTS tidigare bedömt dessa tillhöra 
samma relevanta produktmarknad i konkurrensanalyser på spektrumområdet. 
På samma sätt bör abonnemang kunna tillhöra samma relevanta marknad 
oavsett om de är redo för 5G eller inte. Detta är i linje med hur nya tekniker 
tidigare har introducerats som en evolutionär utveckling snarare än ett radikalt 
steg med något helt nytt.

För att ta emot 5G-signaler krävs mobiltelefoner som är 5G-redo. Detta är 
något som skulle kunna tala för att en snävare avgränsning av 
produktmarknaden. De flesta slutkunder byter ut sina mobiltelefoner efter ett 
par år och nya mobila terminaler är utrustade för att kunna hantera ett stort 
antal spektrumband och signaleringstekniker. Detta innebär att slutkunderna 
kommer att fasas över till nya terminaler som är 5G-redo när de byter 
mobiltelefon. 

Vid en sammantagen bedömning talar dock mycket för att den relevanta 
marknaden att göra en bedömning utifrån sannolikt är större än en 5G marknad 
bestående av 5G-redo abonnemang, även under perioden fram till den 31 mars 
2021. Även om det finns geografiska skillnader i olika delar av Sverige gällande 
utbyggnad och prestanda säljs mobilabonnemang idag alltid som en nationell 
tjänst. Den geografiska marknaden torde således vara nationell.

I prövningen beaktar PTS därför den nationella slutkundsmarknaden för 
mobila tal- och datatjänster. 

Kommissionen rekommenderar i sina riktlinjer för marknadsanalyser och 
bedömande av betydande marknadsinflytande att slutkundsmarknaden ska 
utgöra startpunkten för marknadsavgränsningen och bedömningen på 
grossistledet.6 PTS tar därför stöd i kommissionens rekommendation.

6 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 
2002/C 165/03  
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N4M agerar på grossistmarknaden till följd av att de levererar nätkapacitet till 
ägarbolagen Tele2 och Telenor. För detta krävs tillgång till frekvenser. 
Nätkapaciteten möjliggör för ägarbolagen att tillhandahålla mobila tal- och 
datatjänster. Samtliga aktörer på marknaden har nationella nät och använder 
olika frekvenser i nätet för att framställa en nationellt sammanhängande tjänst i 
form av nätkapacitet som sedan kan används för den nationella 
slutkundstjänsten. 

I prövningen beaktar PTS därför den nationella grossistmarknaden för 
nätkapacitet.

Relevant för bedömningen av om överlåtelsen och uthyrningarna inverkar 
menligt på konkurrensen är främst ägarbolagens marknadsandelar och 
effekterna av den ökade spektrumkoncentrationen i N4M. PTS har i tidigare 
konkurrensanalyser skilt mellan spektrum över och under 1 GHz pga. deras 
egenskaper och därmed utbytbarhet. Den nu aktuella överlåtelsen och de 
aktuella uthyrningarna avser spektrum över 1 GHz och därför görs en 
jämförelse av spektruminnehav över 1 GHz. Eftersom alla andra 
mobilfrekvenser som används för att producera nätkapacitet för nationella 
mobila tal-och datatjänster är tilldelade som nationella tillstånd har 
frekvensinnehavet för Celestine Hill och Telia i 3,5 GHz-bandet justerats enligt 
andel av Sveriges befolkning i respektive kommun. I tabell 1 återfinns 
spektruminnehav före och efter medgivande till överlåtelse och uthyrningar i 
3,5 GHz-bandet ges. 

Tabell 1 - Nuvarande spektruminnehav över 1 GHz samt andel av spektrum, och värden med överlåtelse/uthyrning

Innan Efter Innan Efter MHz Andel
Tre 125 125 22% 22% 0 0%
Telia 129 129 23% 23% 0 0%
Net4Mobility 140 188 25% 33% 48 8%
Tele2 40 20 7% 3% -20 -4%
Telenor 85 65 15% 11% -20 -4%
Sulab 45 45 8% 8% 0 0%
Totalt 564 572

Innehav (MHz) över 1 GHz Andel av total spektrum 
över 1 GHz Skillnad

Tabellen visar att N4M:s andel av tillgängligt spektrum över 1 GHz ökar med 
8 procent, från 25 procent till 32 procent, fram till den 31 mars 2021. 

För att kunna jämföra omfattning på spektruminnehav med marknadsandelar 
för mobil trafik och slutkundsintäkter från mobila tjänster har PTS fördelat 
spektruminnehav på operatörerna i förhållande till ägarandel i nätbolagen, vilket 
innebär att N4M:s frekvenser har fördelats med 50 procent till Tele2 och 
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50 procent till Telenor. Tabellen nedan visar en förhållandevis jämn fördelning 
av spektrum i frekvensband över 1 GHz även efter överlåtelsen och 
uthyrningarna. 
Tabell 2 - Justerat spektruminnehav per operatör och fördelat enligt ägarandel

Innan Efter Innan Efter MHz Andel
Tre 125 125 22% 22% 0,0 0%
Telia 152 152 27% 27% 0,0 0%
Tele2 133 136 23% 24% 3,8 0%
Telenor 155 159 27% 28% 3,8 0%
Totalt 564 572 100% 100%

Innehav (MHz) över 1 GHz Andel av total spektrum 
över 1 GHz Skillnad

Tabell 3 - Justerad andel spektruminnehav och marknadsandelar för mobiltrafik och mobilintäkter

Spektrum 
över 1 GHz Datatrafik

Mobila 
slutkundsint
äkter

Mobilabonn
emang

Tre 22% 18% 16% 14%
Telia 27% 26% 37% 35%
Tele2 24% 31% 25% 29%
Telenor 28% 23% 19% 19%
Övriga 2% 3% 4%
Total 100% 100% 100% 100%

Andel

Efter en genomgång av mobiloperatörernas hemsidor kan PTS konstatera att 
det finns ett differentierat utbud av mobilabonnemang på slutkundsmarknaden 
även mellan Tele2 och Telenor, som verkar genom det gemensamägda 
nätbolaget N4M. Både lanseringstillfälle och abonnemang som är 5G-redo 
skiljer sig åt mellan företagen. De två ägarna till N4M, Telenor och Tele2 
konkurrerar på slutkundsmarknaden samtidigt som de köper nätkapacitet av det 
gemensamägda nätbolaget. 85 procent av Telenors driftkostnader ligger utanför 
nätsamarbetet och motsvarande värde för Tele2 är 88 procent, vilket ger de 
båda bolagen stora möjligheter att differentiera sina erbjudanden och 
konkurrensmedel.

PTS tilldelar teknikneutrala frekvenstillstånd och det är möjligt att använda flera 
olika band för att bygga ut 5G. De svenska mobiloperatörerna, och i 
förekommande fall nätbolag, bygger ut sina nät med 5G-teknik. Inledningsvis 
har de valt att använda olika frekvensband, vilket tyder på att tillgången till 
frekvenser i det aktuella frekvensbandet inte varit avgörande för att lansera 5G. 
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Den 24 september 2020 beredde PTS tillfälle för berörda aktörer att yttra sig 
över frågan om överlåtelsen respektive uthyrningarna kan inverka menligt på 
konkurrensen, eller om det annars finns något särskilt skäl mot ett medgivande. 
Telia och Hi3G Access AB (Tre) har med anledning av detta inkommit med 
yttranden över ansökningarna. Företagen har därvid hävdat att ett medgivande 
till överlåtelsen respektive uthyrningarna dels kan snedvrida 
konkurrensförutsättningarna i auktionerna och dels konkurrensen på 
mobilmarknaden efter auktionerna. Bl.a. lyfte de berörda aktörerna att det finns 
risk för blockering för en ny tillståndshavare att etablera 5G med användning av 
3,5 GHz under perioden som ansökningarna om överlåtelsen och 
uthyrningarna avser, om PTS ger sitt medgivande till dessa. 

Enligt PTS mening är det inverkan på konkurrensen på marknaden under den 
aktuella tidsperioden som ska bedömas i det här ärendet, inte inverkan på 
konkurrensen i en auktion. 

I de auktioner som kommer att genomföras med start den 10 november 2020 
kommer möjlighet att bjuda på mer spektrum över 1 GHz att finnas och 
auktionsreglerna möjliggör för minst fyra aktörer att förvärva minst 80 MHz i 
3,5 GHz- eller 2,3 GHz-banden. Dessa tillstånd utfärdas kort efter avslutade 
auktioner och tillståndshavarna kan börja använda tillstånden om det inte stör 
användning i enlighet med befintliga tillstånd. De nya tillståndshavarna behöver 
inga ytterligare tillstånd för att utnyttja möjligheten till sekundär användning 
under den tid som befintliga tillstånd gäller. 

Den sekundära användningen kommer dock i bruk endast där verksamhet med 
stöd av befintliga tillstånd inte förekommer. Även om någon överlåtelse eller 
uthyrning inte skulle tillåtas, har befintliga tillståndshavare rätt att använda 
tillstånden på ett sådant sätt att den som vunnit auktionen beträffande dem 
måste avvakta tillståndens utgång innan användning kan ske.

Den sökta uthyrningsperioden avser en mycket begränsad tidsperiod, cirka 
6 månader, från den 10 september 2020 till 31 mars 2021 och omfattningen av 
överlåtelsen är begränsad till 40 MHz i Stockholms kommun under drygt två år. 
Detta talar för att inverkan på konkurrensen bör vara begränsad.

Den sammanvägda bedömningen är enligt PTS att det inte finns några skäl att 
hävda att den aktuella överlåtelsen och uthyrningarna skulle inverka menligt på 
konkurrensen på vare sig slutkunds- eller grossistmarknaden. Detta skulle gälla 
även om den relevanta slutkundsmarknaden hade omfattat endast abonnemang 
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där 5G ingår, men effekten blir ännu mindre om marknaden utvidgas till att 
omfatta alla mobilabonnemang för tal- och datatjänster.

Skälet till detta är att fördelningen av spektrum i frekvensband över 1 GHz, 
även efter överlåtelsen och uthyrningarna, är förhållandevis jämn. Det finns 
dessutom ett differentierat utbud av mobilabonnemang på slutkundsmarknaden 
även mellan Tele2 och Telenor trots att de köper nätkapacitet från det 
gemensamägda nätbolaget N4M. Tillgång till det aktuella frekvensbandet verkar 
inte heller ha varit avgörande för lansering av 5G.

Utöver detta avser uthyrningsperioden en mycket begränsad tidsperiod, cirka 
sex månader, och omfattningen av överlåtelsen är begränsad till 40 MHz i 
Stockholms kommun under drygt två år.

Även om överlåtelsen eller uthyrningarna inte skulle tillåtas, har befintliga 
tillståndshavare rätt att använda tillstånden på ett sådant sätt att den som vunnit 
auktionen beträffande dem måste avvakta tillståndens utgång innan användning 
kan ske.

Sammanfattningsvis finner PTS att det saknas skäl för att med hänvisning till 
risken för menlig inverkan på konkurrensen avslå de aktuella ansökningarna.

Ändrad radioanvändning 

I ärendet har inte framkommit annat än att förvärvaren avser att använda 
frekvenserna i enlighet med föreskrivna tillståndsvillkor och harmoniserade 
ändamål. 

Samrådsberedning med anledning av Sveriges säkerhet

Ansökningarna om medgivande till uthyrningar och överlåtelse får enlighet 
3 kap. 23-24 §§ 5 LEK medges om det kan antas att förvärvarens 
radioanvändning inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. PTS ska 
därför enligt 12 a § 1 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
(FEK) samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden om 
överlåtelse och uthyrning. I det aktuella ärendet har samrådsmyndigheterna inte 
haft något att erinra mot ett bifallsbeslut. 

Särskilda skäl

I ärendet har inte framkommit några omständigheter som skulle kunna utgöra 
annat särskilt skäl för att i enlighet med 3 kap. 23 § 6 LEK avslå ansökan. 
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Slutsats
Mot bakgrund av det ovan anförda finner PTS inte skäl att avslå ansökningarna 
om medgivande till överlåtelse respektive uthyrningar av tillstånd att använda 
radiosändare från Celestine Hill, Tele2 och Telenor till N4M.
 
Ansökningarna ska således bifallas.
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Underrättelse om överklagande
Detta beslut får överklagas dels av den som är part i ärendet, om beslutet har 
gått parten emot, dels av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet (se 
8 kap. 19 a § LEK). 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni rikta ert överklagande 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 
diarienummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha och skälen för 
ert överklagande. 

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. Överklagandet ska vara undertecknat av behörig 
firmatecknare. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

Ni anses ha fått del av detta beslut när två veckor har förflutit från dagen för 
beslutet om kungörelsedelgivning den 4 november 2020 till följd av att detta 
beslut delges genom så kallad kungörelsedelgivning enligt 49 och 51 §§ 
delgivningslagen (2010:1932). 

Ert överklagande ska således ha kommit in till myndigheten senast den 
9 december 2020. 

PTS håller under överklagandetiden beslutet tillgängligt på adressen 
Valhallavägen 117 i Stockholm och på webbplatsen www.pts.se. Meddelande 
om beslutet införs av PTS i Post- och Inrikes Tidningar. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning

_____________________
Beslutet har fattats av enhetschef Anna Beckius. I ärendets slutliga 
handläggning har även föredraganden Maria Aust och juristen Rebecca 
Ideström deltagit.
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