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Post- och telestyrelsens föreskrifter om ett 

kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att 

använda radiosändare i frekvensblocket 

723733/778788 MHz (FDD5 i 700 MHz-

bandet); 

PTSFS 2016:X 

Utkom från trycket 
den XX 2016 

beslutade den XX juni 2016. 

Med stöd av 4 och 19 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation föreskrivs följande. 

 

 

Tillämpningsområde  

 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innehållet i allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att 

använda radiosändare i frekvensblocket 723733/778788 MHz samt om urvalsförfarandet för tilldelningen 

enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

 

Definitioner 

 

2 §  I denna författning avses med 

 beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan: beslut om att begränsa antalet tillstånd 

enligt 3 kap. 7 § lagen om elektronisk kommunikation samt om att utfärda allmän inbjudan enligt 3 kap. 8 § 

lagen om elektronisk kommunikation, 

 budgivare: den som kommit in med en ansökan att delta i urvalsförfarande och som uppfyller kraven i Post- 

och telestyrelsens beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan, 

 700 MHz-bandet: frekvensbandet 703733 MHz/758788 MHz, 

 FDD5 i 700 MHz-bandet: frekvensblocket 723733/778788 MHz, 

 spektrum: frekvensutrymme för radioanvändning, 

 takbelopp: det högsta belopp som en budgivare kan erbjuda i täckning. 

 

Ansökan om deltagande i urvalsförfarandet 

 

3 §  Ansökan om att delta i urvalsförfarandet ska göras på blankett som Post- och telestyrelsen tillhandahåller. 

Ansökan ska ha kommit in senast den dag som anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän 

inbjudan och innehålla uppgift bland annat om sökandens 

1. namn eller firma 

2. personnummer eller organisationsnummer eller motsvarande för utländsk sökande, 

3. postadress, 

4. kontaktperson som är behörig att företräda sökanden i urvalsförfarandet med telefonnummer och e-

postadress till denne.  

Utländsk juridisk person ska till ansökan bifoga aktuellt utdrag ur näringslivsregister eller motsvarande 

dokument som styrker uppgifterna i punkterna 1 och 2 första stycket. 

 

4 §  Sökanden ska ställa bankgaranti på det sätt som anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan. 

 Bankgarantin ska vara utställd till Post- och telestyrelsen av ett sådant kreditinstitut eller finansiellt institut 

som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och 

driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, 

Norge eller Schweiz. 

 De övriga krav som ställs på bankgarantin anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän 

inbjudan. 

 Sökanden ska till Post- och telestyrelsen ge in bevis för att bankgarantin ställts på sådant sätt som anges i 

beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 



 

Urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd 

 

5 §  Den mängd spektrum som får förenas med tillstånd i 700 MHz-bandet för en och samma budgivare är 

begränsad i enlighet med vad som anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 

6 §  Tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i FDD5 i 700 MHz-bandet ska genomföras genom ett 

kombinerat urvalsförfarande. Urvalsförfarandet utgör en kombination av ett jämförande urvalsförfarande och ett 

anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet är utslagsgivande.  

 

7 §  Bud i urvalsförfarandet ska uttryckas i svenska kronor. Lägsta bud som beaktas anges i beslutet att 

begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 Bud upp till och med takbeloppet utgör ett bindande erbjudande om täckning, där kostnaden för utbyggnad är 

begränsad till ett belopp motsvarande budet, enligt beskrivning i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan. Takbeloppet anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 Bud som överstiger takbeloppet utgör ett bindande erbjudande att, utöver vad som följer av andra stycket, för 

tillståndet betala det belopp som överstiger takbeloppet. 

 

8 §  Budgivning sker i flera budrundor genom ett auktionssystem på det sätt som anges i beslutet att begränsa 

antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan.  

 

9 §  Efter varje budrunda bestäms vilket bud som är högsta gällande bud på det sätt som anges i beslutet att 

begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 Endast bud som har kommit in inom den tid och på det sätt som bestäms och som meddelas budgivarna under 

urvalsförfarandet beaktas. 

 

10 §  Vid oförutsedda händelser som har stor påverkan på urvalsförfarandet kan en viss budrunda eller hela 

urvalsförfarandet tillfälligt eller helt avbrytas. Under sådana omständigheter kan 

- urvalsförfarandet eller budrundan återupptas i det skede budgivningen avbröts, eller 

- urvalsförfarandet, eller en budrunda eller flera budrundor förklaras ogiltiga och urvalsförfarandet startas 

om från början eller från en viss budrunda. 

 

11 §  Högsta gällande bud när urvalsförfarandet är avslutat är vinnande bud. 

 I beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan anges under vilka omständigheter 

urvalsförfarandet är avslutat. 

 

12 §  Bud som inte är vinnande upphör att vara bindande efter att urvalsförfarandet är avslutat. 

 

13 §  Om det efter att urvalsförfarandet är avslutat kommer fram att budgivare har lämnat oriktiga uppgifter 

eller i övrigt inte följt dessa föreskrifter eller bestämmelser i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan står förfarandets resultat kvar för övriga budgivare. 

 

Förbud mot samarbete 

 

14 §  Budgivare får inte samordna budgivning eller på annat sätt samarbeta under urvalsförfarandet. 

 

Avstängning 

 

15 §  Budgivare som lämnar oriktiga uppgifter eller i övrigt inte följer dessa föreskrifter eller bestämmelser i 

beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan kan stängas av från att delta i urvalsförfarandet. 

 

Tillståndsgivning  

 

16 §  Budgivare som har vunnit budgivningen meddelas tillstånd som förenas med villkor enligt 3 kap. 11 § 

lagen om elektronisk kommunikation genom beslut efter urvalsförfarandets avslutande.  

 De villkor som kan komma att förenas med tillståndet anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och 

utfärda allmän inbjudan. 

 

Auktionslikvid 

 



17 §  För det fall det vinnande budet överstiger takbeloppet ska budgivaren som har lagt budet betala 

auktionslikvid. Auktionslikviden utgör den del av budet som överstiger takbeloppet. Betalning ska ske inom den 

tid och på det sätt som anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 

 

 

 

_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 31 juni 2017. 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

GÖRAN MARBY 

Karolina Asp  

 


