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 Datum Vår referens Aktbilaga 

 2015-01-14 Dnr: 14-5024  

    
Spektrumavdelningen 
Henrik Tibbling 
 

Net4Mobility HB 
org.nr 969739-0293 
Box 1107 
164 22 Kista 
 
 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Föreläggande om efterlevnad av 
täckningskrav  

Saken 

Tillsyn enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen förelägger Net4Mobility HB att täcka det antal adresser 
som krävs för att uppnå täckning med minst 75 procent av de stadigvarande 
bostäder och fasta verksamhetsställen som sammantaget finns på de listor som 
Post- och telestyrelsen tillhandahållit dels 2011 (266 adresser), dels 2012 (362 
adresser) i enlighet med villkor enligt tillstånd att använda radiosändare i 800 
MHz-bandet.  

Net4Mobility HB ska därmed täcka ytterligare sammanlagt minst 165 adresser 
enligt följande tidplan: 

1. Minst 50 adresser senast den 30 juni 2015 
2. Ytterligare minst 50 adresser senast den 30 september 2015 
3. Ytterligare minst 65 adresser senast den 30 november 2015 

Net4Mobility HB ska avrapportera resultatet till Post- och telestyrelsen inom en 
(1) vecka efter varje delpost enligt ovan.  

Ärendet  
Net4Mobility HB beviljades den 4 mars 2011 tillstånd att använda radiosändare 
i 800 MHz-bandet (dnr 10-10534), frekvensblock FDD6. Tillståndet förenades 
med bl.a. följande täckningsvillkor. 
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”Täckning ska tillhandahållas inom följande tidsramar:  

(i) senast den 31 december 2012 ska tillståndshavaren genom utbyggnad täcka minst tjugofem 
(25) procent av de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som finns på den lista 
som PTS skickar till tillståndshavaren senast den 31 december 2011;  

(ii) senast den 31 december 2013 ska tillståndshavaren genom utbyggnad täcka minst sjuttiofem 
(75) procent av de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som finns på den lista 
som PTS skickar till tillståndshavaren senast i januari 2013; och  

(iii) fr.o.m. 2014 och framåt ska tillståndshavaren senast den 31 december varje år genom 
utbyggnad täcka alla stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som finns på den lista 
som PTS skickar till tillståndshavaren senast i januari samma år.  

Utbyggnaden ska fortgå till dess att kostnaden för utbyggnad uppgår till det i punkt 18 angivna 
beloppet.”  

PTS identifierar de hushåll och företag, stadigvarande bostäder och fasta 
verksamhetsställen (adresser), som inte kan köpa bredband om minst 
1 Mbit/sekund. Enskilda har möjlighet att på PTS hemsida anmäla sin adress 
för täckning. Listan genomgår en kontrollprocess, bl.a. remiss till samtliga 
mobiloperatörer i Sverige. Vid utgången av året skickas listan för året till 
Net4Mobility med de adresser som ska börja täckas under nästföljande år. 

PTS har den 21 december 2011 samt den 18 december 2012 skickat slutgiltiga 
listor med adresser till Net4Mobility för utbyggnad under 2013, totalt 628 
adresser. I Net4Mobilitys slutliga redovisning för 2012 års utbyggnad (101 
adresser täckta) samt för 2013 (38 adresser täckta) anges att totalt 139 adresser 
är täckta. Täckningen för 2013 uppgick därmed inte till 75 procent, som 
motsvarar 471 adresser av 628 adresser.  

PTS har den 26 april 2014 underrättat Net4Mobility HB om skälig misstanke på 
bristande uppfyllnad av kravet på täckning för år 2013 och krävt rättelse senast 
den 30 november 2014. 

Net4Mobility HB har den 28 november 2014 meddelat att bolaget etablerat 
täckning på 306 adresser. Bolaget har vidare meddelat att det har faktisk 
möjlighet att uppfylla täckningskravet tidigast andra halvåret 2015, men att 
prognosen är osäker med hänsyn till avsaknad bl.a. av leveransbesked från 
elleverantören. 

PTS bedömning 

Av 7 kap. 5 § lagen om elektronisk kommunikation följer att PTS får meddela 
de förelägganden som behövs för att rättelse av bristande uppfyllnad av 
tillståndvillkor enligt 4 § ska ske.  
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Av Net4Mobility HB:s yttrande följer att täckning saknas för 165 adresser av de 
471 adresser som återfinns i underrättelsen den 26 april 2014. PTS finner därför 
skäl att meddela föreläggande att bygga täckning för resterande adresser för att 
uppnå 75 procents täckning av samtliga adresser på PTS listor för åren 2011 
och 2012 (totalt 628 adresser). Skälig tid för att följa detta föreläggande ska 
bestämmas till den 30 juni 2015 för 50 adresser, ytterligare 50 adresser den 30 
september och senast den 30 november 2015 för resterande 65 adresser. 
Delposterna har bestämts med hänsyn till att utbyggnaden förväntas fortsätta 
omedelbart som planerat med beaktande av Net4Mobility HB:s förklaring om 
realistisk tidplan. Tyngdpunkten i uppfyllnaden förläggs därför till den tredje 
delposten i förelägganden, den 30 november 2015. 

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 5398, 
102 49 Stockholm. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

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 PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

Detta beslut har fattats av divisionschefen Catarina Wretman. Handläggaren 
Henrik Tibbling har varit föredragande. 
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