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Tidplan och process avseende förlängning 
av giltighetstid för tillstånd i 2,6 GHz-bandet 

PTS vill med detta dokument kommunicera tidplan och process avseende 

förlängning av giltighetstid för gällande blocktillstånd i 2,6 GHz-bandet. I samband 

med detta välkomnar PTS tillståndshavare och ev. övriga berörda aktörer att 

inkomma med synpunkter till PTS. Synpunkterna ska vara PTS tillhanda senast den 

26 maj 2022. 

Ärendet 

PTS har publicerat följande dokument: ”PTS inriktning för 2,6 GHz-bandet: 

Samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-banden genom att tillstånden i 2,6 

GHz-bandet förlängs” (dnr. PTS-ER-2020:27, 29 oktober 2020), PTS inriktning för 

samordnad tilldelning av 2,1- och 2,6 GHz-banden” (dnr. PTS-ER-2021:15, 17 juni 2021), 

samt ”Konsultation inför planerat auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i 900 

MHz, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden” (dnr 21-10605, 24 februari 2022). I dessa 

dokument har PTS kommunicerat att PTS avsikt är att tillstånden i 2,1 GHz- och 2,6 

GHz-banden ska tilldelas i ett gemensamt urvalsförfarande.  

Förlängning av giltighetstid 

I propositionen Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation (prop. 2021/22:136) föreslår regeringen att det i en ny lag 

om elektronisk kommunikation ska införas en möjlighet att under vissa förhållanden 

förlänga giltighetstiden för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst 

frekvensutrymme.  

I 3 kap. 20 § i regeringens lagförslag anges att ”Giltighetstiden för ett tillstånd att 

använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme får förlängas endast om det är 

nödvändigt för att en samordnad tillståndsgivning inom ett eller flera 
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frekvensutrymmen ska underlättas. En förlängning får i sådant fall ske för en kortare 

period så att tillståndet upphör samtidigt som ett annat tillstånd.” 

Befintliga tillstånd i 2,6 GHz-bandet (2500–2690 MHz) går ut den 31 december 2023. 

Inriktningen är att giltighetstiden för gällande tillstånd i 2,6 GHz-bandet ska förlängas 

efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har trätt i kraft, fram till och med 

den 31 december 2025, så att tillstånden i 2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 GHz-

bandet upphör samtidigt. Detta för att möjliggöra en samordnad tillståndsgivning.  

Uppdaterade tillståndsvillkor 

I samband med beslut om förlängning av giltighetstid överväger PTS att uppdatera 

tillståndsvillkoren för de gällande tillstånden i 2,6 GHz-bandet i enlighet 

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/636 av den 8 maj 2020.  

Tidplan och process 

PTS avser att, i enlighet med föreslagen inriktning i de angivna rapporterna ovan, 

meddela beslut om förlängning av giltighetstid för gällande tillstånd i 2,6 GHz-bandet 

efter den nya lagens ikraftträdande. Tidplanen gäller under förutsättning att den nya 

lagen om elektronisk kommunikation beslutas i enlighet med den proposition som 

regeringen lämnat. 

Preliminär tidplan 

April Information om tidplan och process 

Maj PTS välkomnar tillståndshavare och ev. övriga berörda aktörer att 

inkomma med synpunkter 

Juni  Samråd av förslag till beslut om förlängning av giltighetstid samt 

uppdaterade tillståndsvillkor  

Augusti PTS meddelar beslut om förlängning av giltighetstid samt uppdaterade 

tillståndsvillkor i gällande tillstånd i 2,6 GHz-bandet 
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