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Post- och telestyrelsen
Postadress:  ,  Telefon:  www.pts.se
 E-post: pts@pts.se

Vår referens: 22-5154, Aktbilaga: Klicka här för att ange text., Klicka här för att ange text.

Beslut om medgivande till överlåtelse av tillstånd 
att använda radiosändare

Sökande/Parter
1. Teracom Mobil AB, organisationsnummer 556773-3091
2. Teracom AB, organisationsnummer 556441-5098

Saken
Fråga om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt 
3 kap. 25 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen bifaller ansökan och medger följande: 

Teracom Mobil AB:s tillstånd (582318) på nationell basis inom frekvensutrymme 452,5-
457,5/462,5-467,5 MHz, giltigt från och med den 5 mars 2020 (dnr 16-9255) till och med den 
31 december 2044, får överlåtas till Teracom AB.

Bakgrund
Post- och telestyrelsen biföll den 6 februari 2018 Netett Sverige AB:s ansökan om tillstånd att 
använda radiosändare i, frekvensutrymmet 452,5-457,5/462,5-467,5 MHz inom Sverige 
genom tilldelningsbeslut dnr 16-9255. Tillståndet började gälla den 5 mars 2020 och är giltigt 
fram till och med den 31 december 2044. 

Den 10 december 2020 registrerades en namnändring av bolaget hos PTS, från Netett Sverige 
AB till Teracom Mobil AB.

Teracomkoncernen ägs till 100 % av Svenska Staten och består av moderbolaget Teracom 
Group AB samt dotterbolagen Teracom AB och Teracom Mobil AB.
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Yrkanden
Teracom Mobil AB har den 28 april 2022 inkommit med en ansökan om medgivande till 
överlåtelse av tillstånd 582318, beviljat den 6 februari 2018 (dnr 16-9255), giltigt från och 
med den 5 mars 2020 till och med tillståndets slutdatum den 31 december 2044, till Teracom 
AB. Ansökan avser frekvensutrymmet 452,5-457,5/462,5-467,5 MHz i hela Sverige.

Ansökan avser en koncernintern överlåtelse. 

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK)

Enligt 3 kap. 25 § LEK får ett tillstånd eller en del av ett tillstånd att använda radiosändare
överlåtas efter medgivande från regleringsmyndigheten. Ett sådant med givande ska lämnas, om
1. förvärvaren uppfyller de krav som har ställts på sökanden i samband
med att tillståndet beviljades,
2. det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkurrensen,
3. överlåtelsen inte leder till en ändrad användning av radiofrekvenserna,
när användningen är harmoniserad enligt bestämmelser som har antagits
med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
4. förvärvaren inte tidigare har fått ett sådant tillstånd återkallat enligt
11 kap. 7 § andra stycket 3,
5. det kan antas att förvärvarens radioanvändning inte kommer att orsaka
skada för Sveriges säkerhet, och tillståndet har beviljats före den 1 januari 2020, och
6. det inte finns något annat särskilt skäl mot det.

Av 3 kap 26 § LEK framgår att en överlåtelse i strid med 25 § är utan verkan.

Av 3 kap 27 § LEK framgår att förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt 
denna lag för tiden efter det att regleringsmyndigheten har lämnat sitt 
medgivande enligt 25 §.

Förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation (FEK)

Enligt 3 kap 13 § FEK ska Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i ärenden om 
tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. LEK. Samrådet ska syfta till att klarlägga 
1. om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut ett 
tillstånd kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet, och 
2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och, om 
det finns ett sådant behov, vilka villkor som tillståndet bör förenas med.

Enligt 3 kap. 7 § § FEK ska Post- och telestyrelsen offentliggöra överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare.
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PTS bedömning

Krav på förvärvaren

I ärendet har inte framkommit annat än att Teracom AB uppfyller de krav som ställdes på det 
överlåtande bolaget i samband med att tillstånden meddelades, enligt 3 kap. 6 § LEK. Det 
finns således inte anledning att avslå ansökan på den grunden. 

Inverkan på konkurrensen

Ett tillstånd får överlåtas efter medgivande om det inte finns skäl att anta att överlåtelsen 
inverkar menligt på konkurrensen. 

PTS har i detta sammanhang inte funnit skäl att anta att överlåtelsen kommer att ha en 
menlig inverkan på konkurrensen. 

Ändrad radioanvändning 

I ärendet har inte framkommit annat än att förvärvaren avser att använda frekvenserna i 
enlighet med föreskrivna tillståndsvillkor. Det finns således inte anledning att avslå ansökan 
på den grunden.

Samrådsberedning med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 

En ansökan om medgivande till överlåtelse får enligt 3 kap. 25 § första stycket 5 LEK medges 
om det kan antas att förvärvarens radioanvändning inte kommer att orsaka skada för 
Sveriges säkerhet. PTS ska därför enligt 3 kap. 13 § FEK samråda med Försvarsmakten och 
Säkerhetspolisen i ärenden om överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare. 

I det aktuella ärendet har samrådsmyndigheterna inte haft något att erinra mot ett 
medgivande. 

Särskilda skäl

I ärendet har inte framkommit några omständigheter som skulle kunna utgöra annat särskilt 
skäl mot ett medgivande.

Slutsats

Mot bakgrund av det ovan anförda finner PTS inte skäl att avslå ansökan om medgivande till 
överlåtelse av tillstånd 582318 att använda radiosändare från Teracom Mobil AB till Teracom 
AB. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt LEK.

Ansökan ska således bifallas. 

Sida 3 av 4



2022-06-08 Beslut 4

Post- och telestyrelsen

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 6101, 102 32 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.

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. 
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 Anna Beckius. I ärendets slutliga handläggning har även 
juristen Rebecca Ideström deltagit.
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