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Post- och telestyrelsens föreskrifter 
om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet  
för mobil teletjänst enligt GSM-standard  
eller motsvarande; 

PTSFS 2001:14 
Utkom från trycket 
den 27 december 2001 

 
beslutade den 18 december 2001. 
 
 Med stöd av 4 och 5 a §§ teleförordningen (1997:399) föreskrivs 
följande. 
 
Tillämpningsområde och definitioner 
 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökningsförfarandet 
och urvalsgrunderna vid ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan 
enligt 14 § telelagen (1993:597) för tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet 
inom ett allmänt tillgängligt telenät för mobil teletjänst med radioaccess 
enligt GSM-standard eller motsvarande digitala 
mobilkommunikationsteknologier. 
 
2 §  I denna författning avses med 
 nätkapacitet: sådan nätkapacitet som krävs för att inom ett allmänt till-
gängligt telenät tillhandahålla mobil teletjänst med radioaccess enligt GSM-
standard eller motsvarande digitala mobilkommunikationsteknologier. 
 GSM-standard: utrustning som uppfyller kraven enligt Europeiska tele-
kommunikationsstandarder för GSM 900 utgivna av ETSI. 
 motsvarande digitala mobilkommunikationsteknologier: utrustning som 
bygger på med GSM 900 ekvivalenta standarder eller specifikationer. 
 radioinfrastruktur: alla radiokommunikationsrelaterade anordningar i ett 
nät från och med BTS (Base Tranciever Station, gränssnitt Um) till och med 
basstation (gränssnitt A). Däri inkluderas radiokommunikationsanläggningar, 
transmissionsanläggningar, matarledningar och antenner. 
 egen radioinfrastruktur: all radioinfrastruktur över vilken tillstånds-
havaren, i förhållande till annan tillståndshavare, har ensam dispositionsrätt.  
 koncern: den betydelse begreppet har i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen 
(1995:1554). 
 dotterföretag: den betydelse begreppet har i 1 kap. 4 § årsredovisnings-
lagen (1995:1554). 
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 betydande inflytande: att ett bolag äger andelar i en juridisk person och 
utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens driftsmässiga 
och finansiella styrning samt ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse 
mellan bolaget och den juridiska personen. 
 Innehar ett bolag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i en 
juridisk person, skall det anses ha sådant inflytande över och sådan för-
bindelse med denna som avses i tredje stycket, om inte annat framgår av om-
ständigheterna. Detsamma gäller om bolagets dotterföretag eller bolaget till-
sammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans 
innehar minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska 
personen. 
 
Tillstånd och tillståndsvillkor 
 
3 §  Ett landstäckande tillstånd för tillhandahållande av nätkapacitet med 
en frekvenstilldelning om 2x8,4 MHz i E-GSM-900-bandet och 2x1,9 MHz i 
GSM-900-bandet är tillgängligt för ansökan. Frekvenstilldelningen 
inkluderar skyddsband mot angränsande operatör eller verksamhet. 
 
4 §  Användare som är ansluten till tjänsten i ett medlemsland skall ha 
tillgång till denna tjänst i varje annat medlemsland inom Europeiska Gemen-
skapen. 
 
Ansökningsförfarandet 
 
5 §  Post- och telestyrelsen skall utlysa det tillstånd som anges i 3 § genom 
en allmän inbjudan till ansökan. 
 
6 §  En ansökan om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet skall ges in till 
Post- och telestyrelsen senast den dag som anges i inbjudan. 
 
7 §  Sökande skall betala en ansökningsavgift enligt Post- och telestyrel-
sens föreskrifter om avgifter enligt telelagen (PTSFS 2001:7). Ansöknings-
avgiften skall betalas före ansökningstidens utgång. 
 
8 §  En ansökan som ges in efter ansökningstidens utgång skall inte 
prövas. En ansökan vars ansökningsavgift betalas efter ansökningstidens 
utgång skall inte prövas. 
 
9 §  Post- och telestyrelsen skall bedöma endast en ansökan per sökande. 
För det fall sökande ger in flera ansökningar skall endast den senast inkomna 
ansökan bedömas.  
 
Prövning  
 
10 § En juridisk person som innehar tillstånd att tillhandahålla mobila tele-
tjänster enligt GSM-standard skall inte tilldelas nu tillgängligt tillstånd, vare 
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sig direkt eller genom bolag inom samma koncern. Detsamma gäller bolag 
över vilket tillståndshavaren eller bolag inom samma koncern som tillstånds-
havaren, har ett betydande inflytande.  
 
11 § Sökanden skall i ansökan ge utfästelse om  
 1. den befolkningstäckning som tillståndshavaren uppnår genom egen 
radioinfrastruktur vid genomförd utbyggnad, 
 2. tidpunkt för genomförd utbyggnad och 
 3. tidpunkt för tillhandahållande av nätkapacitet inom ett allmänt till-
gängligt telenät. 
 
12 § Sökanden skall i ansökan visa att kraven i 13 § telelagen (1993:597) 
uppfylls. Sökanden skall därvid visa att sökanden har tillräcklig finansiell 
kapacitet för att kunna tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster för 
att uppfylla utfästelserna enligt 11 § samt att utfästelserna är tekniskt och 
affärsmässigt genomförbara.  
 
13 § Om fler än en ansökan uppfyller kraven i 12 § skall dessa ansökningar 
bedömas grundade på den sökandes utfästelser enligt 11 § punkterna 1 och 2. 
 Vid bedömningen av dessa två kriterier skall sökande tilldelas poäng 
enligt följande. Tre (3) poäng för varje hel procent av befolkningen som 
sökande utfäst sig att täcka och två (2) poäng för varje hel kalendermånad 
före den 31 december 2006 som den sökandes utbyggnad skall vara genom-
förd enligt utfästelse.  
 Den sökande skall maximalt tillgodoräknas poäng för upp till 30 procents 
befolkningstäckning.  
 
14 § Om två eller flera sökande erhåller samma poängantal vid bedöm-
ningen enligt 13 § skall företräde ges för den sökande som avser att 
tillhandahålla nätkapacitet inom ramen för tillstånden vid den tidigast utfästa 
tidpunkten. 
 
15 § Om flera sökande erhåller samma poängantal vid bedömningen enligt 
13 § och utfäster tillhandahållande av nätkapacitet från samma tidpunkt skall 
Post- och telestyrelsen ge tillstånd till den sökande som möjliggör för mer 
avancerade tjänster samt främjar konkurrensen nationellt, regionalt och 
lokalt. 
 
_________________ 
 
 Denna författning träder i kraft den 10 januari 2002. 
 
På Post- och telestyrelsens vägnar 
 
NILS GUNNAR BILLINGER 
 
    Lars Trägård 


