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Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om ett 

kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda 

radiosändare i 700 MHz-bandet 

Observera att detta missiv ersätter det som publicerats den 9 april 2018 där frekvensutrymmet för 
FDD felaktigt angetts till 713-723/768-788 MHz. 

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett 
kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-
bandet (694–790 MHz). 

PTS avsikt är att den 4 december 2018 inleda ett tilldelningsförfarande 
avseende fyra frekvensblock om 2×5 MHz för FDD (713–733/768–788 MHz) 
samt fyra frekvensblock om 1×5 MHz för SDL (738–758 MHz).  

Förslaget innebär att ett tillstånd avseende två angränsande frekvensblock om  
2×5 MHz ska förenas med täcknings- och utbyggnadskrav. Detta tillstånd 
föreslås tilldelas genom ett kombinerat urvalsförfarande. Övriga tillstånd 
föreslås tilldelas genom ett auktionsförfarande i enlighet med PTS föreskrifter 
(PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner (auktionsföreskrifterna).  
Auktionsföreskrifterna omfattar inte ett kombinerat urvalsförfarande. För att 
möjliggöra att tillståndet förenat med täckningskrav ska kunna tilldelas genom 
ett kombinerat urvalsförfarande föreslår PTS därför nya föreskrifter om ett 
kombinerat urvalsförfarande för ett nationellt tillstånd att använda radiosändare 
i 700 MHz-bandet.  

Därmed kan tillståndet förenas med ett täcknings- och utbyggnadskrav som 
innebär att deltagarna i urvalsförfarandet ska bjuda på täckningskravsblocket i 
form av ett åtagande att tillhandahålla täckning i ytor som tillståndshavaren 
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väljer bland de prioriterade ytor som PTS kommer att definiera i beslut att 
begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan.  

PTS förslag till de föreslagna föreskrifterna är liksom förslaget till resterande del 
av 700 MHz-tilldelningen, baserat på det förslag inför tilldelning av 700 MHz-
bandet som PTS skickat ut på konsultation den 31 januari 2018.1  

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska  
parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att 
yttra sig över föreskrifterna och konsekvensutredningen.  

Bifogat återfinns föreskrifter, sändlista och konsekvensutredning för föreslagna 
ändringar. Vi är tacksamma om ni kan meddela oss så snart som möjligt om ni 
tycker att någon mottagare saknas på sändlistan.  

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast 
måndagen den 23 april 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-2482 och 
skicka svaren till pts@pts.se. 

Nu gällande auktionsföreskrifter finns att söka på www.pts.se. I samband med 
att de nya föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2018 kommer föreskrifterna och 
tillhörande information uppdateras på PTS webbsida.  

Med vänlig hälsning 

Björn Karlsson 
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1 PTS, Konsultation inför planerad spektrumauktion av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet, dnr 17-9908, av den 31 
januari 2018. 
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