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Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

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

 

Sökande/Parter 

1. Net4Mobility HB, org.nr 969739-0293, Box 1107, 164 40 Kista 
2. Spring Mobil AB, org.nr 556609-0238, Box 62, 164 94 Kista 
3. Swefour GSM AB, org.nr 556646-2189, c/o Tele2 Sverige AB, Box 62, 

164 94 Kista 
4. Tele2 Sverige AB, org.nr 556267-5164, Box 62, 164 94 Kista 
5. Telenor Sverige AB, org.nr 556421-0309, 116 88 Stockholm 

Saken 

Överlåtelse av tillstånd av använda radiosändare; fråga om medgivande enligt 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen bifaller ansökan och medger följande överlåtelser av 
tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz- och 2,6 GHz-banden: 

Telenor Sverige AB:s tillstånd förenat med 2550-2570/2670-2690 MHz FDD i 
2,6 GHz-bandet beviljat den 8 maj 2008, dnr 08-417, till Net4Mobility HB. 

Tele2 Sverige AB:s tillstånd förenat med 2500-2520/2620-2640 MHz FDD i 
2,6 GHz-bandet beviljat den 8 maj 2008, dnr 08-417, till Net4Mobility HB. 

Del av Telenor Sverige AB:s tillstånd i 900 MHz-bandet beviljat den 13 mars 
2009, dnr 08-12019, avseende frekvensutrymmet 942,5-945/897,5-900 MHz till 
Tele2 Sverige AB. 

Swefour GSM AB:s tillstånd förenat med 930-935/885-890 MHz i 900 MHz-
bandet beviljat den 13 mars 2009, dnr 08-12019, till Tele2 Sverige AB och från 
Tele2 Sverige AB vidare till Net4Mobility HB. 
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Del av Tele2 Sverige AB:s tillstånd i 900 MHz-bandet beviljat den 13 mars 
2009, dnr 08-12019, avseende frekvensutrymmet 935-936/890-891 MHz till 
Spring Mobil AB och från Spring Mobil AB vidare till Net4Mobility HB. 

Detta beslut ska kungöras i enlighet med 47 § delgivningslagen (2010:1932). 

Bakgrund 

Frekvensbandet 900 MHz omfattar 2x35 MHz och är inom Europeiska 
unionen harmoniserat för markbundna kommunikationssystem med GSM och 
andra tekniker som kan samexistera med GSM (f.n. UMTS, LTE och Wimax).1 
En förlängning av befintliga tillstånd att använda radiosändare i Sverige och en 
omläggning av frekvenserna i bandet beslutades den 13 mars 2009, dnr 
08-12019. Omläggningen av frekvenserna verkställdes den 24 maj 2011 varefter 
Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB innehar varsitt tillstånd förenat med 
2x7,5 MHz. Tillstånden gäller till utgången av år 2025. 

Frekvensbandet 2,6 GHz omfattar 190 MHz och är inom Europeiska unionen 
harmoniserat för markbundna kommunikationssystem.2 Frekvensbandet 
tilldelades i en spektrumauktion. Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB 
deltog i auktionen och erhöll varsitt tillstånd förenat med 2x20 MHz FDD den 
8 maj 2008, dnr 08-417. Tillstånden gäller till utgången av år 2023. 

Net4Mobility HB har tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. 
Tillståndet är förenat med 2x10 MHz och ropades in vid en spektrumauktion i 
mars 2011 och gäller till utgången av år 2035. 

Net4Mobility HB är också innehavare av tillstånd att använda radiosändare i 
1800 MHz-bandet med sammanlagt på 2x35 MHz. Tillstånden förvärvades vid 
dels överlåtelser i augusti 2011 (2x25 MHz) dels spektrumauktion i oktober 
2011 (2x10 MHz). Tillstånden gäller till utgången av år 2027 respektive år 2037. 

Yrkanden 

Spring Mobil AB (Spring), Swefour GSM AB (Swefour), Tele2 Sverige AB 
(Tele2) och Telenor Sverige AB (Telenor) har den 11 november 2011 ansökt 
om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-
bandet beviljade den 8 maj 2008, dnr 08-417, till Net4Mobility HB (N4M), samt 
hela respektive partiella överlåtelser av tillstånd i 900 MHz-bandet beviljade den 

                                                 

1 Commission Decision 2011/251/EU amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 
900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European 
electronic communications services in the Community 
2 Commission Decision 2008/477/EC on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for 
terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0251:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0766:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0477:FR:NOT
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13 mars 2009, dnr 08-12019. Överlåtelserna i 900 MHz-bandet från Swefour 
(helägt av Tele2) till Tele2 och Tele2 till Spring (helägt av Tele2) utgör 
”mellantransaktioner” varvid den slutliga förvärvaren är N4M. Vidare har 
Telenor ansökt om medgivande till en partiell överlåtelse av bolagets tillstånd i 
900 MHz-bandet beviljat den 13 mars 2009, dnr 08-12019, till Tele2. 

Sökanden har angett att begäran är villkorad av att PTS i första hand medger 
samtliga överlåtelser och i andra hand medger överlåtelserna med undantag för 
den partiella överlåtelsen i 900 MHz-bandet från Tele2 till Spring och vidare till 
N4M.  

Sökanden har som skäl för ansökan anfört följande. Överlåtelserna är ett led i 
uppbyggnaden av verksamheten för det av Telenor och Tele2 uppstartade 
gemensamägda nätbolaget N4M. Nätbolaget kommer att uppfylla befintliga 
villkor kopplade till de frekvenstillstånd som överförs till N4M respektive 
Tele2. Telenor och Tele2 kommer även fortsättningsvis att konkurrera fullt ut 
gentemot slutkunderna. 

Av ingiven årsredovisning framgår följande. Net4Mobility HB ägs av Tele2 
Sverige AB och Telenor Sverige AB. Bolaget är ett joint venture mellan Telenor 
AB och Tele2 Sverige AB, genom respektive bolags helägda dotterbolag 
Interloop GSM AB och Telenor Gauntlet AB, där parterna äger femtio procent 
vardera. Bolaget har till syfte att bygga, drifthålla och äga nationella GSM- och 
LTE-nät med tillhörande transmissionsnät och sälja nätkapacitet till bolagets 
ägare. Nätbolaget ska bygga anläggningar med både GSM900 och LTE900 
varpå ägarnas befintliga GSM-nät ersätts. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 3 kap. 23 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK - får 
tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare överlåtas efter medgivande från den 
myndighet som meddelat tillståndet. Sådant medgivande ska lämnas, om  

1. förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att tillståndet 
meddelades,  

2. det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkurrensen,  

3. överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om denna är 
harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, och  

4. det inte finns något annat särskilt skäl mot det.  

Förvärvaren övertar, enligt 3 kap. 23 § andra stycket LEK, överlåtarens rättigheter och 
skyldigheter enligt denna lag för tiden efter medgivandet. Vid överlåtelse av del av tillstånd ska 
den överlåtna delen anses som ett nytt tillstånd. 

En överlåtelse i strid med denna paragraf är utan verkan. 
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PTS bedömning 

Krav på förvärvaren 

Parterna i ärendet är samtliga aktörer och etablerade bolag på telekomområdet. 
I ärendet föreligger inga omständigheter som förhindrar ett medgivande med 
hänsyn till kravet på att förvärvaren ska uppfylla de krav som ställdes på de i 
ärendet överlåtande bolagen i samband med att tillstånden meddelades. 

Inverkan på konkurrensen 

N4M är tillhandhållare av nätkapacitet och Tele2 och Telenor av tjänster till 
slutkund på den mobila telekommarknaden. Som anfördes vid PTS bedömning 
den 15 augusti 2011 (dnr 11-7801), i samband med frekvensöverlåtelserna i 
1800 MHz-bandet till N4M, ska så långt möjligt fastställas hur överflyttning av 
frekvensrättigheter påverkar de relativa maktförhållandena på marknaden. 
Analysramen bör alltså vara den konkurrensbedömning som görs inom 
konkurrensrätten, särskilt vad avser effekterna på konkurrensen. Som vidare 
framfördes i nämnda beslut måste innehavskoncentrationen av sinsemellan 
utbytbara frekvenser beaktas. De nu aktuella överlåtelserna avser således både 
spektrum under 1 GHz – ett frekvensområde som är lämpligt för yttäckning – 
och spektrum mellan 1-3 GHz – ett frekvensområde som är lämpligt för 
kapacitet.  

Den nu aktuella ansökan avser frekvenser som används för att kunna 
tillhandahålla trådlösa elektroniska kommunikationstjänster till 
slutkonsumenter. Vid bedömningen av överlåtelsernas inverkan på 
konkurrensen bör således situationen på hela mobilmarknaden i Sverige 
beaktas, såväl grossistledet som slutkundsledet. Överlåtelserna till N4M innebär 
att nätbolaget får en förstärkt position i grossistledet – sammantaget en 
fördubbling av det ”egna” spektruminnehavet – och att ägarbolagen därmed 
fördjupar ett redan befintligt samarbete. Om transaktionerna kan antas vara till 
men för konkurrensen kan de inte godkännas. 

Relevant för konkurrensbedömningen är främst ägarbolagens marknadsandelar, 
effekterna av den ökade spektrumkoncentrationen i N4M och andelen av 
respektive ägarbolags totala kostnadsmassa hänförlig till samarbetet. Å ena 
sidan framträder riskerna med att ägarbolagen får minskat incitament och 
utrymme att agera självständigt på slutkundsmarknaden, å andra sidan 
möjligheterna till förbättrad produktion och tekniskt framåtskridande, dvs. i 
förlängningen konsumentfördelar. Även om förändringar i parternas 
marknadsställning skulle kunna vara till men för konkurrensen, kan de positiva 
effekterna på samhällsekonomin i stort uppväga. Den aktuella tidshorisonten 
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för bedömningen bör vara tillståndstiderna och den tidpunkt vid vilken flertalet 
tillstånd i relevanta mobila blocktilldelade frekvensband löper ut, dvs. år 
2020-2025. Det bör noteras att det, utöver de i ärendet aktuella parterna, finns 
fler tillståndshavare på den svenska mobilmarknaden. 

Gemensamt står Tele2 och Telenor för ca 45 procent av den totala mängden 
mobilabonnemang på marknaden. Huvudkonkurrenterna TeliaSonera står för 
ungefär samma mängd och Tre för ca tio procent. På intäktssidan står Tele2 
och Telenor för en sammanlagd marknadsandel på ca 45 procent 
(huvudsakligen med hälften vardera) mot ca 40 procent för TeliaSonera och 
knappt 15 procent för Tre.3 Generellt kan det således konstateras att 
huvudkonkurrenten TeliaSonera har en marknadsandel på slutkundssidan som 
motsvarar Tele2:s och Telenors andelar sammantagna.  

Tillgång till frekvenser är nödvändigt för att tillhandahålla mobila telefoni- och 
bredbandstjänster.  

I nedanstående tabell återfinns innehav i relevanta mobila frekvensband före ett 
medgivande till överlåtelser i 900 MHz- och 2,6 GHz-banden. 

Frekvens-
band 

(MHz)  
Telia 

Sonera Tele2* Telenor Tre  Net 1 

 
SUNAB/ 

SULAB N4M 
 450 

    
10  

 
 

 800 20 
  

20 
 

 

 
20 

 900 20 25 15 10 
 

 

 
 

 1800 70 
    

 

 
70 

 2100 
  

45 45 
 

 45  
 2600 40 40 40 70 

 

 

 
 

  Summa 150 65 100 145 10  45 90  
*frekvensinnehavet för Tele2 och Swefour sammanräknat 

 

 

 

 

                                                 

3 Uppgifterna är hämtade från PTS marknadsdata och från operatörernas kvartalsrapporter Q3 2011 
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I nedanstående tabell återfinns innehav i relevanta mobila frekvensband efter 
ett medgivande till överlåtelser i 900 MHz- och 2,6 GHz-banden. 

Frekvens-
band 

(MHz)  
Telia 

Sonera Tele2 Telenor Tre  Net 1 

 
SUNAB/ 

SULAB N4M 

450 
    

10  

 
 

800 20 
  

20 
 

 

 
20 

900 20 18 10 10 
 

 

 
12 

1800 70 
    

 

 
70 

2100 
  

45 45 
 

 45  

2600 40 
  

70 
 

 

 
80 

 Summa 150 18 55 145 10  45 182 

 

Genom samarbetet i N4M har Tele2 och Telenor redan ett försteg gentemot 
huvudkonkurrenterna TeliaSonera och Tre. Tillsammans kontrollerar de tre 
förstnämnda bolagen 46 procent av frekvenserna i relevanta mobila band under 
3 GHz. Men även TeliaSonera och Tre får anses ha betydande frekvensinnehav 
i dessa band, 28 procent respektive 24 procent av det totala frekvensomfånget.  

Den mobila telekommarknaden kännetecknas av snabb teknisk utveckling, 
innovation och konvergens. Tele2 och Telenor får var för sig större möjligheter 
att möta utmaningarna genom att samordna resurserna inom ramen för N4M-
samarbetet; genom spektrumaggregering (samverkan av frekvensblock i samma 
eller olika frekvensband för att få ökad bandbredd), samordnad nätplanering 
och besparingar i utbyggnads- och andra infrastrukturkostnader. 
Synergieffekterna måste därför tas med i beräkningen.  

Samordningsvinsterna torde öka genom N4M:s aktuella tillståndsförvärv och 
öka Tele2:s och Telenors konkurrenskraft. Ett sätt att mäta styrkan av dessa 
effekter är att beräkna frekvensinnehavet enligt närståendefinitionen i 
årsredovisningslagen (1995:1554). Med den som utgångspunkt bör Tele2 och 
N4M respektive Telenor och N4M ses som närstående och hela 
frekvensinnehavet i N4M tillgodoräknas respektive ägarbolag. Innehavet efter 
överlåtelserna i dessa respektive konstellationer uppgår då till ca 40 procent, 
mot tidigare knappt 30 procent, av frekvenserna i de relevanta banden. Det kan 
således konstateras att ägarbolagen, genom överlåtelserna av rättigheter till 
N4M, får förstärkta positioner och ett försteg mot t.ex. TeliaSonera som med 
samma beräkningsgrund, genom samarbetet i SULAB/SUNAB, har drygt 30 
procent. 
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Huruvida det finns en risk för att Tele2:s och Telenors fördjupade samarbete 
minskar incitamenten för konkurrens mellan dem, måste därför beaktas. PTS 
fäster stor vikt vid Tele2:s och Telenors förklaringar att de avser att agera som 
konkurrenter på slutkundsmarknaden. Det har i ärendet inte heller framkommit 
några uppgifter som vederlägger dessa uttalanden eller som tyder på att det 
skulle finnas förutsättningar för att samordna priser och tjänster till men för 
konsumenterna.  En viktig omständighet är att det fördjupade N4M-
samarbetet, enligt PTS bedömning, svarar för en förhållandevis begränsad andel 
av Tele2:s respektive Telenors totala kostnadsmassa.4 Ägarbolagen till N4M bör 
därför kunna behålla förmågan att fatta självständiga beslut och fortsätta att 
agera som konkurrenter på slutkundsmarknaden.  

Den pågående konvergensen – sammansmältning av nät som ursprungligen 
byggts för specifika tjänster, tjänster som tappar sin specifika definition och 
tillhandahålls på samma plattform samt marknader som smälter samman till 
följd av att olika tekniker går att integrera - gör bedömningen osäker vad gäller 
vilket frekvensutrymme som på längre sikt kommer att vara högst efterfrågat 
för mobil telefoni och mobila bredbandstjänster. Även om det är svårt att 
avgöra vilket spektrum som över tid har störst värde och som ger specifika 
konkurrensfördelar bör det kunna konstateras att tillgång till frekvenser i band 
med olika vågutbredningsegenskaper ger bra förutsättningar för förbättrad 
yttäckning respektive större kapacitet. Flertalet aktörer på den mobila 
marknaden har blandade frekvensinnehav. 

Samlade resurser och kostnadsbesparingar kan förbättra möjligheterna att 
tillhandahålla prisvärda telefoni- och bredbandstjänster samt tillgodose 
efterfrågan på GSM-tjänster parallellt med en utbyggnad och lansering av LTE-
tjänster (4G). Vidare kan samarbetet ge incitament för en förbättrad beredskap 
både mot störningar som avbrott. Det finns i nuläget i vart fall inga indikationer 
på att tillståndsöverlåtelserna skulle vara till nackdel för konsumenterna. 

Sammanfattningsvis finner PTS att det, med avseende på risken för menlig 
inverkan på konkurrensen, saknas skäl att avslå ansökan. 

Radioanvändningen 

I ärendet har inte framkommit annat än att förvärvaren avser att använda 
frekvenserna i enlighet med föreskrivna tillståndsvillkor och harmoniserade 
ändamål.  

                                                 

4 Jfr Konkurrensverkets motsvarande bedömning den 8 september 2010, dnr 374/2009, Tele2 Sverige 
AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster 
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Särskilda skäl 

Frekvensbandet 900 MHz är på grund av dess goda vågutbredningsegenskaper 
av odiskutabel betydelse för utvecklingen av mobila kommunikationsnät. 
Omläggningen år 2009 av bandet resulterade bl.a. i bärkraftiga enheter för ett 
effektivt resursutnyttjande. Frågan är därför om de partiella överlåtelserna – 
2x2,5 MHz utbrutet från Telenors tillstånd och 2x1 MHz utbrutet från Tele2:s 
tillstånd – riskerar att leda till en olämplig fragmentering av bandet.  

Telenor och Tele2 har angränsande frekvensutrymmen i 900 MHz-bandet; de 
frekvenser som överförs från Telenor till Tele2 är placerade intill Tele2:s 
frekvenser. Efter förvärvet från Telenor kommer Tele2 att inneha 
sammanhängande spektrum med 2x9 MHz. Kvarvarande frekvensmängd för 
Telenor omfattar 2x5 MHz.  

Efter förvärvet från Swefour (via Spring) med 2x5 MHz och det partiella 
förvärvet från Tele2 (via Spring) med 2x1 MHz kommer N4M att inneha 
sammanhängande spektrum med 2x6 MHz. Detta frekvensutrymme gränsar 
nedåt i bandet till operatören Tres innehav i 900 MHz-bandet. Tres frekvenser 
gränsar i sin tur till GSM-R. Samexistensen mellan de kommersiella aktörerna i 
900 MHz-bandet och järnvägens GSM-R är problematisk i och med 
introduktionen av ny kommersiell teknik. Genom att N4M får tillgång till 2x6 
MHz i stället för 2x5 MHz, får N4M bl.a. bättre möjligheter till störskydd 
gentemot Tre.  

Den i ärendet aktuella fragmenteringen av befintliga tillstånd på flera tillstånd 
med mindre frekvensmängd respektive mycket små frekvensmängder kan 
förefalla olämplig. Med hänsyn till det slutliga resultatet, bör den ändå anses 
som godtagbar – av flera skäl. Antalet tillståndshavare i 900 MHz-bandet 
kommer inte att öka genom de aktuella transaktionerna. Även om antalet 
tillstånd blir flera, på grund av regeln att en partiell överlåtelse är att anse som 
ett nytt tillstånd, blir det faktiska resultatet sammanhängande 
frekvensutrymmen i samma brukares hand. Omfördelningen torde därför på 
det stora hela ge vissa förbättrade möjligheter till skyddsavstånd och större 
flexibilitet vad gäller samexistens mellan ny teknik och fortsatt GSM-
verksamhet. PTS bedömning är således att de partiella överlåtelserna inte 
försämrar eller förhindrar en effektiv resursanvändning. PTS finner inte heller i 
övrigt att det föreligger särskilda skäl att avslå ansökan. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan avseende bedömningen av att 
förvärvaren uppfyller kvalifikationskraven, att det inte finns skäl anta att 
överlåtelserna inverkar menligt på konkurrensen, att överlåtelserna inte torde 
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leda till ändrad radioanvändning och att det inte heller i övrigt finns några 
särskilda skäl att avslå ansökan, finner PTS att ansökan ska bifallas. 

Upplysningar 

De förvärvade tillstånden åsätts nya administrativa nummer i PTS frekvens- 
och tillståndsregister. Tillståndsnumren används bl.a. på fakturan för de årliga 
avgifterna. 
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Underrättelse om överklagande 

Detta beslut får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet har gått 
parten emot, och av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet. 

Ett överklagande ska skickas till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Om 
överklagandet har kommit in i rätt tid sänds det vidare till Förvaltningsrätten i 
Stockholm, såvida PTS inte ändrar beslutet på det sätt som begärs. 

Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange beslutets nummer och 
ange vilken ändring som önskas. Överklagandet ska skrivas under. 

Ett överklagande ska ha kommit in till PTS inom tre veckor från den dag 
beslutet delgavs. 

Detta beslut ska kungöras varvid delgivning anses ha skett den 21 februari 
2012. 

Under överklagandetiden hålls beslutet tillgängligt i PTS lokaler, Valhallavägen 
117 i Stockholm, och på webbplatsen www.pts.se. 

Lista diarienummer: 

11-10290 och 11-10291 Överlåtelse av Telenors tillstånd i 2,6 GHz-bandet till 
Net4Mobility 

11-10293 och 11-10294 Överlåtelse av Tele2:s tillstånd i 2,6 GHz-bandet till 
Net4Mobility 

11-10295 och 11-10296 Partiell överlåtelse av Telenors tillstånd i 900 MHz-
bandet (2x2,5 MHz) till Tele2 

11-10299 och 11-10301 Partiell överlåtelse av Tele2:s tillstånd i 900 MHz-
bandet (2x1 MHz) till Spring 

11-10302 och 11-10303 Transportöverlåtelse av Springs tillstånd i 900 MHz-
bandet (2x1 MHz) till Net4Mobility 

11-10307 och 11-10308 Överlåtelse av Swefours tillstånd i 900 MHz-bandet till 
Tele2 

11-10304 och 11-10305 Transportöverlåtelse av Tele2:s tillstånd i 900 MHz-
bandet till Net4Mobility 
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