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Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om ett 

kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda 

radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz 

(FDD5 i 700 MHz-bandet) 

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett 
kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 
frekvensblocket 723–733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet).  

PTS avsikt är att i slutet av år 2016 tilldela fem frekvensblock i frekvensbandet 
703–733/758–788 MHz (700 MHz-bandet), i den så kallade 700 MHz-
tilldelningen. Förslaget är att frekvensblocket i frekvensutrymmet 723–
733/778–788 MHz (fortsättningsvis kallat FDD5-blocket), ska tilldelas genom 
ett kombinerat urvalsförfarande medan de övriga fyra frekvensblocken föreslås 
tilldelas genom ett auktionsförfarande, i enlighet med PTS föreskrifter om 
spektrumauktioner1 (auktionsföreskrifterna). Auktionsföreskrifterna omfattar 
inte ett kombinerat urvalsförfarande. För att möjliggöra att FDD5-blocket i den 
planerade tilldelningen ska kunna tilldelas genom ett kombinerat urvalsför-
farande föreslår PTS därför nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande 
för ett nationellt tillstånd att använda radiosändare i FDD5-blocket. Därmed 
kan FDD5-blocket förenas med ett täckningskrav som innebär att deltagarna i 
urvalsförfarandet ska bjuda på täckningskravsblocket i form av ett åtagande att 
investera ett visst belopp i att tillhandahålla täckning. PTS förslag till de 
föreslagna föreskrifterna är liksom förslaget till resterande del av 700 MHz-

                                                 

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) senast ändrade genom föreskrifterna PTSFS 2010:5, 
om spektrumauktioner. 
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tilldelningen, baserat på det förslag inför tilldelning av 700 MHz-bandet som 
PTS skickat ut på konsultation den 21 december 2015.2 

Mot bakgrund av att regeringen beslutat om annan användning av 700 MHz-
bandet från 1 april 2017 och föreskrifterna bör vara på plats inför att allmän 
inbjudan och begränsningsbeslutet publiceras är det nödvändigt att arbetet med 
föreskrifterna sker parallellt med konsultationen inför tilldelningen. Det innebär 
att det skulle kunna få konsekvensen att det föreslagna tilldelningsförfarandet 
kan komma att ändras i någon del utifrån de synpunkter som framkommit i den 
konsultation som PTS skickade ut den 21 december 2015.3 Sista dag för att 
lämna synpunkter har passerat. För närvarande pågår arbete med bedömning av 
konsultationssvar. 

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska  
parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att 
yttra sig över föreskrifterna och konsekvensutredningen.  

Vänligen finn bifogat föreskrifter, sändlista och konsekvensutredning. Vi är 
tacksamma om ni kan meddela oss så snart som möjligt om ni tycker att någon 
mottagare saknas på sändlistan.  

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast 
tisdagen den 22 mars 2016. Märk svaret med PTS diarienummer 16-997 och 
skicka svaren till pts@pts.se. 

Nu gällande auktionsföreskrifter finns att söka på www.pts.se. I samband med 
att de nya föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2016 kommer föreskrifterna och 
tillhörande information uppdateras på PTS webbsida.  

Med vänlig hälsning 

Pia Högset 
 
 
Bilagor: 
Förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–
733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet) 
Konsekvensutredning 
Sändlista 
 

 

                                                 

2 PTS, Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet, dnr 15-6916, av den 21 december 2015. 
3 PTS, Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet, dnr 15-6916, av den 21 december 2015. 

http://www.pts.se/
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Alltele Allmänna Svenska TelefonAB 

Branschkansliet 

Centrala antennföreningen (CANT) 

Com Hem 

Comfort Audio 

ECTA  

Energimarknadsinspektionen 

Ericsson 

Folkhälsomyndigheten 

Friluftsfrämjandet 

Företagarna 

Försvarets radioanstalt 

Hela Sverige Ska Leva 

Hi3G 

Härjedalen Turism 

IT Norrbotten 

Jordbruksverket 

JP Spectrum Asset Management 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

LLB 

LRF 

LRS 

MPRTV 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

Naturvårdsverket 

Net1 

Norrlandsförbundet 

Näringslivets regelnämnd 

Rewicom 

Riksrevisionen 

Saab 

Sametinget 

SMHI 

SmåKom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens Energimyndighet 

Statens inspektion (SIUN) för 

försvarsunderrättelseverksamheten  

STF 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

SWEDAC 

Svensk Turism/Visit Sweden/Jämtland 

Sveriges kommuner o landsting 

Sveriges Radio 

SVT 

TDC 

Teknikföretagen 

Tele2 
Telekområdgivarna 

Telenor 

Telia 

Teracom 

TV4 

Vinnova 

 

 

Länsstyrelsen Blekinge Län 

Region Blekinge 

Länsstyrelsen Dalarna 

Region Dalarna 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Region Gävleborg 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Region Halland 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Region Jämtland Härjedalen 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Region Jönköpings län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Regionförbundet i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Region Kronoberg 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Kommunförbundet Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne 

Kommunförbundet Skåne 

Region Gotland 

Länsstyrelsen i Stockholm 

Kommunförbundet Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Regionförbundet Sörmland 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Regionförbundet Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Region Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Region Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Kommunförbundet Västernorrland 

Länsstyrelsen i Västmanland 

Västmanlands Kommuner och Landsting 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Göteborgsregionens Kommunalförbund 

VästKom 

Fyrbodals kommunalförbund 

Boråsregionen / Sjuhärads 

kommunalförbund 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Region Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 
Region Östergötland 

Örebro läns landsting 


