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Vår referens: 21-10605

Beslut att utfärda Allmän inbjudan del 1 till ansökan
om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-,
2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden
Saken
Beslut om utfärdande av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare,
enligt 3 kap. 10 och 11 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens avgörande
1.
a)

Post- och telestyrelsen beslutar att utfärda allmän inbjudan till ansökan och att:
Allmän inbjudan till ansökan meddelas i två delar: Allmän inbjudan del 1 (se bilaga 1)
och Allmän inbjudan del 2 (meddelas vid ett senare tillfälle).
b) Tillståndsprövningen ska ske i ett anbudsförfarande där det pris som sökanden är
villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande.
c) Tillståndsprövningen ska ske i enlighet med de regler som anges i Allmän inbjudan
del 1 och Allmän inbjudan del 2.
d) Vinnande budgivare ska betala auktionslikvid och handläggningsavgift i enlighet
med vad som anges i Allmän inbjudan del 1.
e) Tillstånden ska förenas med villkor som anges i Allmän inbjudan del 2.

Skäl
Tillämplig reglering
Enligt 3 kap. 9 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) får antalet tillstånd
som beviljas inom ett frekvensutrymme vara begränsat om det är nödvändigt för att
garantera en effektiv användning av radiofrekvenser.
Enligt 3 kap. 10 § LEK ska, när antalet tillstånd har begränsats enligt
3 kap. 9 § LEK, tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan om det inte finns
särskilda skäl mot det.
Enligt 3 kap. 11 § ska tillståndsprövningen efter en allmän inbjudan enligt 3 kap. 10 § ske efter
ett jämförande urvalsförfarande, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden vill betala
för tillståndet ska vara utslagsgivande, eller efter en kombination av dessa förfaranden. Av 3
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kap. 11 § tredje stycket framgår att den allmänna inbjudan ska innehålla uppgifter om det
förfarande som ska användas, förutsättningarna för deltagande i förfarandet och de villkor
som tillstånd kommer att förenas med.
PTS bedömning
Antalet tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden har begränsats genom beslut dnr
21-10605 den 15 juni 2022. Huvudregeln är att tillståndsprövningen då ska ske efter allmän
inbjudan till ansökan. Det föreligger inte några särskilda skäl mot att utfärda en sådan
inbjudan. PTS kommer att tillämpa ett anbudsförfarande, där det pris sökanden är villig att
betala för ett tillstånd är utslagsgivande, dvs. en auktion.
Av 3 kap. 11 § LEK följer att den allmänna inbjudan ska innehålla uppgifter om det förfarande
som ska användas, förutsättningarna för deltagande i förfarandet och de villkor som tillstånd
kommer att förenas med. PTS meddelar regler och villkor för anbudsförfarande och
tillståndsgivning i allmän inbjudan till ansökan. Allmän inbjudan delas in i två delar; Allmän
inbjudan del 1 och Allmän inbjudan del 2.

Underrättelse om överklagande
Detta beslut får, enligt 15 kap. 3 § andra stycket LEK, överklagas endast i samband med att
beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare överklagas.
__________________________
Beslutet har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga handläggning har
projektledaren Anna-Maria Lann (föredragande), enhetschefen Anna Beckius,
avdelningschefen Kristian Viidas, divisionschefen Björn Blondell, chefsjuristen Karolina Asp
och pressansvarig Petter Öhrn deltagit. Vid föredragningen närvarade dessutom
avdelningschefen Kerstin Karlsson, bitr. projektledare Amela Hatibovic Sehic och
projektjuristen Rebecca Ideström.
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