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Begränsningsbeslut avseende 
frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–
467,5 MHz 

Saken 

Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och utfärdande av allmän 
inbjudan till ansökan om tillstånd. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) begränsar antalet tillstånd att använda 
radiosändare till ett (1) nationellt tillstånd om 2 x 5 MHz inom frekvens- 
utrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz.  

Tillståndet ska tilldelas genom ett urvalsförfarande där priset är utslagsgivande 
(spektrumauktion). 

PTS utfärdar allmän inbjudan till ansökan (bilaga 1). Den allmänna inbjudan 
beskriver ansöknings- och urvalsförfarandet. 

Tillståndet ska förenas med villkor enligt förslag i den allmänna inbjudan till 
ansökan (bilaga 1).  

Detta beslut ersätter PTS beslut den 14 januari 2004, dnr 03-16890, att begränsa 
antalet tillstånd att använda radiosändare såvitt avser frekvensutrymmet 463,0–
464,8/453,0–454,8 MHz.  
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Bakgrund 

Den första tilldelningen för allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster med digital teknik i frekvensutrymmet 463,0–
464,8/453,0–456,8 MHz gjordes 2005 till Nordisk Mobiltelefon AS som senare 
samma år överlät tillståndet till Nordisk Mobiltelefon Sverige AB (NMAB). 
Tillståndet förenades med tillståndstid till 4 mars 2020.  

År 2007 erhöll NMAB tillstånd för ytterligare spektrum vilket innebar att de 
förfogade över totalt 2 x 4,5 MHz i frekvensutrymmet 463,0–467,5/453,0–
457,5 MHz. NMAB överlät tillståndet till AINMT Sverige AB (Net1) år 2009. 
Net1 erhöll tillstånd för ytterligare 2 x 0,5 MHz år 2010. Sedan dess förfogar 
Net1 över ett nationellt blocktillstånd i 450 MHz-bandet om 2 x 5 MHz i 
frekvensutrymmet 452,5–457,5 MHz/462,5–467,5 MHz. Net1 har sedan PTS 
beslut i juni 2015 om mindre begränsande villkor möjlighet att erbjuda tjänster 
via annan teknik än CDMA2000 som tidigare varit ett krav. Idag används 
frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz till mobila bredbands- och 
telefonitjänster samt M2M-tjänster (machine-to-machine, maskiner som 
kommunicerar med varandra) till slutkunder. Tillståndet är förenat med ett krav 
på 80 % yttäckning i alla län1 och med en tillståndstid till och med den 4 mars år 
2020. 

PTS har genom en förstudie2, publicerad i juni 2014, utrett vilken användning 
av blocket som vore lämpligast när tillståndet har löpt ut. Baserat på den 
samlade informationen och inkomna konsultationssvar har PTS gjort 
bedömningen att antalet tillstånd i frekvensutrymmet fortsatt borde vara 
begränsat till ett nationellt och tilldelas genom ett urvalsförfarande. Det skulle 
också innebära att befintlig PMR/PAMR-användning (privatradio)3 samt den 
maritima användningen4 för ombordkommunikation fortsatt skulle kunna 
använda andra delar av frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet. Genom att 
förutsättningarna för användning av frekvensbandet till viss del ändrades mellan 
åren 2014 och 2016 gjordes en uppdatering av förstudien5 i september 2016. 
PTS kom fram till att tidigare slutsats kvarstod vad gäller tilldelning av 

                                                 

1 Tillståndsnummer 582318, dnr 15-1514 
2 PTS rapport av den 3 juni 2014, ”Förstudierapport 450 – 470 MHz, förstudie inför tilldelning i 450 
MHz-bandet”, rapport nummer PTS-ER-2014:22. 
3 Privatradio används av företag och organisationer för radiobaserade kommunikationslösningar i egen 
verksamhet, till exempel genom handburna terminaler och lokala nät.  
4 Den maritima användningen omfattar till exempel vakthållning, säkerhet som ankarvakt, rökdykare och 
landgångsvakt.  
5 PTS rapport av den 14 september 2016, ”Uppdaterad förstudierapport 450 – 470 MHz, uppdatering av 
den förstudie inför tilldelning som genomfördes 2014”, rapportnummer PTS-ER-2016:26 
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blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Likaså kvarstod slutsatsen att 
tillstånd bör tilldelas med så få begränsande villkor som möjligt.  

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 3 kap. 7 § LEK får antalet tillstånd som beviljas inom ett 
frekvensutrymme begränsas, om det är nödvändigt för att garantera en effektiv 
användning av radiofrekvenser. 

Av 3 kap. 8 § LEK framgår att när antalet tillstånd har begränsats enligt 3 kap. 
7 § LEK ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om 
inte särskilda skäl föranleder annat. Prövning ska ske efter jämförande 
urvalsförfarande, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att 
betala för tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa 
förfaranden. 

Av 3 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1 ändrade genom PTSFS 2010: 5 och 
PTSFS 2016:2) om spektrumauktioner följer att tilldelning av tillstånd att 
använda radiosändare genomförs i enlighet med beslut att begränsa antalet 
tillstånd enligt 3 kap. 7 § LEK och utfärda allmän inbjudan till ansökan. 

PTS bedömning 

Begränsning av antalet tillstånd 

Efterfrågan på frekvenser för mobilt bredband under 1 GHz är stor då 
frekvenserna har lång räckvidd. Utbyggnad och drift av yttäckande nät blir 
därför relativt sett mer kostnadseffektivt under 1 GHz jämfört med högre 
frekvensband. Vid en kostnadseffektiv utbyggnad är kapaciteten beroende av 
bandbredden vilken i detta fall är begränsat till 2 x 5 MHz. Av gjorda 
konsultationer inom ramen för ovannämnda förstudier framgår att det finns 
efterfrågan av frekvenser i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz.  

PTS eftersträvar att möjliggöra olika användningar, och därigenom olika 
tillståndstyper, för att uppnå effektiv frekvensanvändning. I 450 MHz-bandet 
finns det enskilda tillstånd för användning av privatradio och maritim 
ombordkommunikation på fartyg6. Att tilldela tillstånd för mobilt bredband 
skulle fortsatt möjliggöra de övriga användningarna i frekvensbandet vilket 
säkerställer effektiv frekvensanvändning. När samma tillståndshavare har 
många sändare inom samma frekvensutrymme är ett blocktillstånd att föredra 
då tillståndshavaren själv kan göra en mer effektiv frekvensplanering. PTS 

                                                 

6 I enlighet med Internationella Teleunionens radioreglemente (ITU-R) 
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bedömer därför att frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz är 
lämpligt att tilldela som blocktillstånd för att möjliggöra mobilt bredband.   

För att möjliggöra effektiv användning av teknikerna för mobilt bredband krävs 
en minsta blockstorlek om 5 MHz. Det leder till att antalet tillstånd i 
frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz bör begränsas till ett (1) 
nationellt. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att en begränsning av antalet tillstånd i 
frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz är nödvändig för att 
garantera en effektiv frekvensanvändning.  

I övrigt omfattas inte 450 MHz-bandet av detta beslut. 

Urvalsförfarande efter allmän inbjudan till ansökan 

Enligt 3 kap. 8 § LEK ska tillståndsprövningen ske genom urvalsförfarande 
efter utfärdande av allmän inbjudan till ansökan när antalet tillstånd har 
begränsats enligt 3 kap. 7 § LEK, om det inte finns särskilda skäl som 
föranleder annat. Det finns inte några skäl som föranleder avsteg från 
huvudregeln och PTS ska därför fastställa vilket sorts urvalsförfarande som ska 
tillämpas och utfärda allmän inbjudan till ansökan.  

Av PTS spektrumstrategi7 följer att ”när det finns skäl att begränsa antalet 
tillstånd ska efterfrågan och betalningsvilja i ett urvalsförfarande styra vem som 
får tillstånd och till vad spektrum kan utnyttjas”. Vid urvalsförfaranden 
prioriterar PTS att bevara eller förbättra konkurrens och täckning.   

PTS bedömer att ett urvalsförfarande ska genomföras där det pris som 
sökanden vill betala för ett tillstånd är utslagsgivande (auktion). 
Spektrumauktionen genomförs på det sätt som beskrivs i allmän inbjudan, se 
bilaga 1. 

Underrättelse om överklagande 

Detta beslut får enligt 8 kap. 20 § andra stycket LEK överklagas endast i 
samband med att beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare 
överklagas. 

 

                                                 

7 PTS spektrumstrategi, PTS-ER-2014:16 
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 ____________________  

Beslutet har fattats av PTS generaldirektör Dan Sjöblom. I ärendets slutliga 
handläggning har även avdelningscheferna Jonas Wessel, Annicka Spångberg, 
Karolina Asp och enhetschefen Karoline Boström samt projektjuristen Cecilia 
Östrand deltagit. Projektledaren Morgan Westring har varit föredragande.  

 

 

 

 


