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Konsultation av PTS förslag inför tilldelning av 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet 

TeliaSonera har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS planerade 

spektrumauktion. TeliaSonera önskar framföra följande synpunkter.  

 

Auktionsformat 
Det föreslagna auktionsformatet är både principiellt och praktiskt besvärande för 

budgivarna. Trots betydande osäkerhet om marknadsvärdet på det spektrum som 

erbjuds ges ingen möjlighet att reagera på andra budgivares bud. I en sluten förstapris-

auktion får analys av andra potentiella budgivares värdering alltför stor betydelse i 

förhållande till värdering för egen del. För budgivarna är därmed enkelheten endast 

skenbar.  

 

Konsekvenserna av att välja ett visst format är förvisso beroende av förutsättningarna i 

det enskilda fallet. Vilket format man än väljer i det nu aktuella fallet kommer det faktum 

att endast ett objekt skall säljas att bidra till en enklare budprocess. Det viktigaste skälet 

att välja ett slutet förfarande är om värdet av det som är till salu är så litet att 

kostnaderna för en öppen multirunde-auktion blir oproportionerliga. Detta kan inte 

rimligen anses vara fallet här. I ett öppet förfarande kan man förvänta sig en liten skillnad 

mellan vinnande budgivares sista bud och närmast lägre bud. Därmed blir frågan om 

första- eller andrapris av underordnad betydelse. I fallet sluten auktion är sannolikheten 

betydligt större att skillnaden är stor. Oavsett auktionsformen bör man förvänta sig ett 

pris som motsvarar nivån där det inte längre finns överskottsefterfrågan. I det förslagna 

formatet är dock osäkerheten för budgivarna om den nivån relativt stor vilket riskerar att 

innebära en avvikelse (uppåt eller nedåt) i pris. Ett lägre pris innebär att någon annan 

budgivare än vinnaren hade varit beredd att bjuda mera och eventuellt bli vinnare. Det 

finns alltså en icke försumbar risk för att köparen blir en annan än den med högst 

värdering/betalningsvilja. 

 

Minimibud 
Det föreslagna formatet innehåller även en lägsta nivå på buden. Som PTS redan 

identifierat förutsätter en högre nivå än 1 krona att PTS auktionsföreskrift ändras. Någon 

konkret, alternativ formulering till föreskriften har dock inte presenterats. TeliaSonera 

ställer sig generellt sett tveksamt till nyttan med en sådan lägsta acceptabla nivå när 

budgivningen ändå förutsätts ske i en runda och tidsåtgången för auktionen därför blir 

densamma. I flerrunde-auktioner har däremot utgångspriser ofta en tidsbesparande 

funktion under förutsättning att nivån är väl avvägd. 
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Beträffande nivån på lägsta acceptabla bud har PTS förslag ännu inte publicerats och det 

finns således inte möjlighet att ta ställning till rimligheten utifrån maximerad 

samhällsnytta över tid. TeliaSonera återkommer med kommentarer när det finns ett 

konkret förslag i samband med remissen av den allmänna inbjudan och utgår från att det 

då också kommer att framgå hur beloppet har beräknats. 

 

Tidplan 
TeliaSonera anser att tidplanen är realistisk och att tillståndet kommer att kunna tilldelas 

i tillräckligt god tid för att kunna utnyttjas från start. 

 

Tillståndstid 
Den föreslagna tillståndstiden är osedvanligt kort för den typ av tillstånd det är fråga om. 

TeliaSoneras tidigare uppfattning att detta är den bästa lösningen kvarstår dock 

oförändrad. Detta baseras inte bara på att det finns tre olika tillståndstider i bandet utan 

också på att det i den här processen endast är ett block som skall fördelas. 

 

Övrigt 
I samband med informationsmötet nämndes även muntligen att PTS varken förutsåg 

täckningskrav eller spektrumtak. TeliaSonera välkomnar detta, vilket för övrigt 

överensstämmer med reglerna för den föregående auktionen i 1800 MHz-bandet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Hemrin 


