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Post- och telestyrelsens allmänna råd
om tillståndsgivning för fast yttäckande
radioaccess genom ett förfarande med
allmän inbjudan enligt PTSFS 2001:1

PTSFS 2001:13
Utkom från trycket
den 29 november 2001

beslutade den 21 november 2001.
Nedan angiven procedur kommer att tillämpas vid tillståndsgivning för
fast yttäckande radioaccess enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS
2001:1) om tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess.
Paragrafhänvisningar avser PTSFS 2001:1 om inte annat anges nedan.
Konkurrensfrämjande bestämmelser
Om det kommer in mer än en ansökan från samma person, eller om en
person har ett bestämmande inflytande över två eller flera sökande kommer
endast en av ansökningarna att prövas, om inte särskilda skäl föreligger.
Sökandena skall därför i ansökan redovisa sina ägandeförhållanden för att
PTS skall kunna bedöma om någon person har ett bestämmande inflytande
över flera sökande. Om någon sökande anser att det finns särskilda skäl för
undantag från denna bestämmelse bör detta anges och utvecklas i ansökan.
Tillståndstid och villkor för frekvensanvändningen
PTS avser att låta tillstånden gälla under tio år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år efter prövning enligt bestämmelserna i lagen
(1993:599) om radiokommunikation (LRK).
PTS har för avsikt att meddela tillståndsvillkor med utgångspunkt i de
utfästelser som görs i ansökan. Tillståndsvillkoren kommer att följas upp
kommunvis och länsvis. I tillståndsvillkoren kommer PTS att ange vid vilken
tidpunkt och på vilket sätt tillståndshavarna skall redovisa att de uppfyller
villkoren om utbyggnad.
För tillstånd I i 7 § kommer tillståndsvillkor med krav på koordinering
med radiolänk på Gotland och i Sundsvallstrakten att gälla. Villkor med krav
på att terminalerna skall vara försedda med mekanism för reduktion av
sändareffekten kommer att gälla för tillstånden II, III och IV.
Det finns inga skyddsband mellan de olika frekvenstilldelningarna, varför
tillståndshavarna bör träffa överenskommelser sinsemellan angående åtgärder
1

för att skydda mot störningar. Vid störningar och störningskonflikter gäller
16 § LRK.
Prövningen
Vid den inledande prövningen enligt 9 § kommer PTS att pröva om de
sökande har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med sin ansökan. Någon jämförelse mellan ansökningarna görs inte, utan varje ansökan
bedöms för sig avseende rimligheten i gjorda antaganden. Kriterierna bedöms utifrån nedanstående beskrivning av vad PTS avser med begreppen.
Enligt 10 § kommer de ansökningar som uppfyller kriterierna i 9 § att
jämföras sinsemellan utifrån angivna kriterier, varvid PTS kommer att bedöma vilka av dessa ansökningar som är mest spektrumeffektiva. Detta kommer i första hand att bedömas utifrån sökandenas avsikter att använda frekvenserna i en så stor del av landet som möjligt och hur snabbt de avser att
fullfölja utbyggnaden, dvs. kriterierna 1–2. Dessa utfästelsers rimlighet, trovärdighet och genomförbarhet kommer att bedömas. Utbyggnadsplan och
utbyggnadstakt kommer att poängsättas efter den beräkningsmetod som
framgår av 11 §. Vidare kommer PTS att jämföra ansökningarnas finansiella
kapacitet, tekniska genomförbarhet och affärsmässiga genomförbarhet för att
avgöra vilka som innehåller det mest effektiva nyttjandet av radiofrekvenserna (3–5 i 10 §). Dessa kriterier kommer att jämföras utifrån de beskrivningar som anges nedan. Den slutliga rangordningen sker efter en sammanvägning av poängberäkningen i 1–2 och bedömningen i 3–5.
Beslut om vilka sökande som tilldelas tillstånd samt vilka ansökningar
som avslås på grund av att de inte uppfyller kriterierna i 9 § kommer att meddelas efter att hela prövningsförfarandet är slutfört. Något särskilt delbeslut
kommer inte att fattas.
Prövningskriterier
Nedan beskrivs vad PTS avser med finansiell kapacitet, teknisk och
affärsmässig genomförbarhet samt vilken beräkningsmetod som kommer att
tillämpas.
Finansiell kapacitet i 9 och 10 §§
Med finansiell kapacitet avses att sökanden förfogar över tillräckligt
kapital för att kunna etablera infrastruktur för tillhandahållande av fast
yttäckande radioaccess på det sätt som ansökan avser. Sökanden skall således
uppvisa en finansiell förmåga, som motsvarar de finansiella behov som
affärsplanen enligt ansökan omfattar. Den sökande skall visa att tillräckligt
kapital finns i bolaget eller att det på annat sätt kommer att göras tillgängligt
för att etablera verksamhet. Om sökanden saknar tillräckligt eget kapital
måste denne kunna visa att ägarna är beredda att ställa erforderligt kapital till
förfogande. Detta kan till exempel ske genom att huvudägarna skriftligen
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bekräftar sin avsikt att ställa erforderligt kapital till förfogande och även
storleken på det erforderliga kapitalet.
Teknisk genomförbarhet i 9 och 10 §§
Sökanden skall visa att den lösning och de utfästelser som ansökan avser
går att genomföra tekniskt. Den sökande skall därför beskriva hur verksamheten skall etableras i landet, samt den driftsplan som krävs för att verksamheten skall fungera. Vidare bedöms om den sökande i ansökan har visat att
denne har tillgång till lämplig teknisk sakkunskap och erfarenhet för att bedriva fast yttäckande radioaccess.
Affärsmässig genomförbarhet i 9 och 10 §§
Ansökans affärsmässiga genomförbarhet skall dokumenteras i en affärsoch marknadsplan med investeringsplaner och finansiella prognoser som skall
visa de kostnader, intäkter och resurser som krävs för att tillhandahålla fast
yttäckande radioaccess. Genom bl.a. långsiktiga marknadsprognoser, utbyggnadsplaner, kostnadskalkyler och kassaflödesanalyser skall den sökande visa
klara och exakta samband mellan den sökandes avsikter och planerna avseende utbyggnad och teknik. PTS kommer att bedöma realismen i de prognoser och förutsättningar som ligger till grund för affärsplanen. Bedömningen av affärsplanens rimlighet kommer att baseras på den utbyggnadsplan
som sökanden anger. Den sökandes erfarenhet och sakkunskap för att bedriva
fast yttäckande radioaccess kommer också att bedömas.
_________________
1. Dessa råd träder i kraft den 4 december 2001.
2. Genom dessa råd upphävs Post- och telestyrelsens allmänna råd
(PTSFS 2001:5) om tillståndsgivning för fast yttäckande radioaccess genom
ett förfarande med allmän inbjudan enligt PTSFS 2001:1.
På Post- och telestyrelsens vägnar
NILS GUNNAR BILLINGER
Lars Trägård
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