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Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet 

Konsultationen 21 december 2015 till 4 februari 2016 

PTS efterfrågar synpunkter från intresserade på de överväganden och förslag 
inför tilldelning av 700 MHz-bandet (694−790 MHz) som redovisas nedan. 

PTS tar gärna emot skriftliga svar till 700MHzbandet@PTS.se  

Sista svarsdag är den 4 februari 2016. 

PTS har tagit fram förslag för följande områden: 
1. Mål och tidplan 
2. Geografisk avgränsning 
3. Tillståndens storlek (blockindelning) 
4. Tillståndstid 
5. Täckningskrav 
6. Tilldelningsförfarande 

a. Auktionsformat 
b. Minimibud 
c. Bankgaranti 

7. Tekniska villkor 
a. Så få begränsande villkor som möjligt 
b. Villkor för att skydda andra användare i 700 MHz-bandet och 

användning i angränsande band 
c. Villkor för att möjliggöra delning 
d. Villkor för att skydda mottagning av marksänd tv 

8. Konkurrensrelaterade åtgärder 
a. Spektrumtak 
b. Närståenderegel 

mailto:700MHzbandet@PTS.se
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Konsultation 11 juni till 21 augusti 2015 

För att PTS skulle få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet 
efterfrågade myndigheten i en konsultation, 11 juni till 21 augusti 2015, 
marknadsaktörernas synpunkter. I konsultationen efterfrågade PTS synpunkter 
för de frågor som PTS avsåg att utreda under hösten.  

PTS fick konsultationssvar från Hi3G Access AB (Tre), Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Netett Sverige AB (Net1), Rewicom, 
Tele2 Sverige AB (Tele2), Telenor Sverige AB (Telenor), TeliaSonera AB 
(Telia) och Teracom Boxer Group AB (Teracom). Konsultationssvaren 
publicerades i sin helhet 4 september 2015. 

Det har varit mycket värdefullt för PTS att få intressenternas synpunkter och 
information inför analys- och utredningsarbetet. PTS har beaktat och tagit 
intryck av det intressenterna framfört när PTS arbetat fram de förslag som här 
presenteras.  
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1. Mål och tidplan 

Det övergripande målet med PTS arbete är att tilldela tillstånd i 700 MHz-
bandet. PTS styrelse har beslutat om följande inriktning för tilldelningen: 

 Så stor del som möjligt av bandet ska tilldelas till mobilt bredband för 
kommersiella tjänster. 

 Tilldelningen ska bidra till att maximera samhällsnyttan över tid. 

 Tilldelningen ska förbättra mobiltäckningen där människor ibland vistas 
men täckningen är bristfällig. 

 Utifrån dagens konkurrenssituation ska täckning prioriteras framför 
konkurrensförbättrande åtgärder. 

 Mottagning av marksänd digital-tv ska även efter tilldelningen ha 
relevant och adekvat skydd. 

Den preliminära tidplanen för tilldelning innehåller följande hållpunkter: 

4 februari 2016 Sista svarsdag konsultation 

april 2016  Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan 

1 juli 2016  Begränsningsbeslut och allmän inbjudan 

1 december 2016 Auktionsstart 

1 april 2017  Tillstånden börjar gälla 

PTS avsikt är att tilldela tillstånd i 700 MHz-bandet efter allmän inbjudan till 
ansökan enligt 3 kap. 7 och 8 §§ lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation – LEK. Som närmare redovisas nedan föreslår PTS att 
urvalsförfarandet ska utformas som en kombination av anbudsgivning (auktion) 
och jämförande urvalsförfarande utifrån budgivarnas åtaganden om täckning. I 
detta dokument används genomgående termen auktion som beteckning för det 
föreslagna kombinerade urvalsförfarandet. 

2. Geografisk avgränsning 

PTS föreslår att blocktillstånden i 700 MHz-bandet ska vara nationella.  

När samma tillståndshavare har många sändare inom samma frekvensutrymme 
är ett blocktillstånd att föredra eftersom tillståndshavaren själv kan göra en mer 
effektiv radioplanering. Detta är ofta fallet med mobilanvändning. Baserat på 
detta har PTS tidigare konstaterat att tillstånden i 700 MHz-bandet bäst tilldelas 
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i form av blocktillstånd,1 tillstånd att använda radiosändare inom ett visst 
frekvensutrymme. 

Enligt PTS spektrumstrategi2 är det vid små eller fragmenterade 
täckningsområden möjligt att använda sändartillstånd, geografiskt små 
blocktillstånd eller undantag från tillståndsplikt. Med geografiskt stora och tätt 
utbyggda nät passar däremot ofta nationella blocktillstånd bättre. 

PTS ser inga skäl att frångå inriktningen i PTS spektrumstrategi, PTS praxis 
samt önskemål från intressenter. PTS föreslår att blocktillstånden i 700 MHz-
bandet ska vara nationella. 

3. Tillståndens storlek (blockindelning) 

PTS föreslår att FDD3-segmentet i 700 MHz-bandet ska tilldelas i form av: 

4 stycken tillstånd (block) om 2 × 5 MHz (FDD1-FDD4 – grönt i bilden 
nedan) 

1 tillstånd (block) om 2 × 10 MHz med täckningskrav (FDD5 – rosa i bilden 
nedan) 

För närvarande avvaktar PTS med att tilldela 20 MHz i 738–758 MHz (SDL4-
segmentet) för att inte omöjliggöra en eventuell framtida PPDR5-användning, 
vilket i så fall sker efter behovsprövning. 

 

 

Enligt PTS spektrumstrategi bör blockstorlek samt kanalplan möjliggöra både 
nu aktuella och framtida potentiella användningar. PTS bör lämna så mycket 
som möjligt att bestämmas i auktionen för att inte förhindra en effektiv 
fördelning av spektrum. 

                                                 

1 PTS-ER-2015:10 Förstudierapport 700 MHz – förstudie inför arbete med tilldelning av 694–790 MHz 
2 PTS-ER-2014:16 PTS Spektrumtrategi 
3 FDD: Frequency Division Duplex, är en teknik där kommunikationen till respektive från basstationen sker i 
separata frekvenskanaler. 
4 SDL: Supplemental Downlink, supplementär nedlänk. 
5 PPDR: Public Protection and Disaster Relief, avser samhällsviktig verksamhet som ryms inom begreppen 
allmän ordning, säkerhet och hälsa. 
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Det går inte att utesluta att en aktör skulle vara intresserad av enbart 
2 × 5 MHz i 700 MHz-bandet, varför det bör finnas tillstånd som inte är större 
än så. 2 × 5 MHz-block har också fördelen att det ökar möjligheten för att 
mindre aktörer kan vara med och konkurrera om frekvenserna. 2 × 5 MHz-
block möjliggör också för en aktör att få tillgång till 2 × 15 MHz i auktionen 
och är därmed inte lika begränsande som större tillståndsblock. Det möjliggör 
också fler utfall av auktionen vilket minskar risken för kollusion, dvs. otillåtet 
samarbete i auktionen. 

Viktiga parametrar när täckningskravsblockets storlek och placering bestäms är 
att det ska vara möjligt att uppfylla täckningskravet med de frekvenser som 
omfattas av täckningskravet (det ska inte krävas att en operatör har tillstånd för 
frekvenser i andra frekvensband än 700 MHz-bandet för att kunna uppfylla 
kravet). Täckningskravsblocket föreslås därför omfatta 2 × 10 MHz. 

För att inte begränsa antalet möjliga utfall i auktionen bör täckningskravs-
blocket placeras nederst eller överst. Att placera täckningskravsblocket i mitten 
skulle innebära en onödig begränsning i fråga om möjliga utfall i auktionen. 
Skälet till att placera täckningskravsblocket överst är att det ligger längst bort 
från tv-banden. Detta är angeläget i det fall PTS vill tillåta högre terminal-
effekter men ändå skydda mottagning av marksänd tv från terminalerna. 

Mot bakgrund av de diskussioner som förs om europeisk harmonisering av 
700 MHz-bandet väljer PTS att i dagsläget avvakta med att tilldela SDL-
blocken. Genom att inte tilldela SDL-blocken möjliggörs också en eventuell 

framtida PPDR-användning i 2 × 5 MHz i 698703/753758 MHz och i 

2 × 3 MHz i 733736/788791 MHz om det skulle bli aktuellt. 

4. Tillståndstid 

PTS föreslår att tillstånden ska gälla 1 april 2017–31 december 2039 vilket 
innebär en tillståndstid på 22 år och 9 månader. 

Utifrån en sammantagen bedömning av efterfrågan, förväntad kommersiell 
livslängd, teknisk utveckling och investeringstid är PTS bedömning att 20–25 år 
är att betrakta som en väl avvägd tillståndstid för 700 MHz-bandet, liksom i 
andra redan tilldelade frekvensband för blocktillstånd. 20–25 år utgör en 
tillräckligt lång tid för att en verklig efterfrågan ska hinna uppstå och för att en 
aktör ska få avkastning på sin investering. 20–25 år är samtidigt en tillräckligt 
kort tid för att ta hänsyn till en eventuellt begränsad kommersiell livslängd och 
en förväntad accelererande teknisk utveckling. 
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En tillståndstid på 20–25 år är enligt PTS bedömning nödvändig framförallt för 
att ge tillståndshavaren tillräckligt stor investeringstrygghet. Den exakta 
tillståndstiden föreslås utifrån när tillstånd i redan tilldelade frekvensband går 
ut. Detta för att undvika framtida stora tilldelningar vid en och samma tidpunkt. 

Vid varje urvalsförfarande kan PTS göra justeringar för att bevara eller förbättra 
konkurrens och täckning. Ur den synvinkeln är det en fördel om tillstånds-
tiderna för blocktillstånd i olika frekvensband som är aktuella för tilldelning går 
ut med minst ett års mellanrum, eftersom både PTS och marknadsaktörer då 
kan anpassa sitt agerande efter vad som hänt vid tidigare tilldelningar. En 
tillståndstid till och med 31 december 2039 säkerställer ett jämnt flöde av 
spektrumtilldelningar. 

5. Täckningskrav 

PTS föreslår att ett blocktillstånd på 2 × 10 MHz ska förenas med krav på 
täckning. 

a. Syftet med täckningskravet 

Syftet med den huvudsakliga delen av täckningskravet är att förbättra 
utomhustäckningen för tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s) där 
konsumenter6 vistas. Utbyggnaden förväntas dock även leda till en förbättrad 
inomhustäckning i närheten av de nya mastplatserna. 
 
Utöver detta föreslås en kompletterande del av täckningskravet syfta till att 
skapa täckning i områden som av olika anledningar är viktiga att täcka ur ett 
samhällsperspektiv. 

Som framgår redan av PTS ”Rapport av regeringsuppdrag att utreda framtida 
användning av 700 MHz-bandet”7 ser PTS att det är motiverat att förena ett 
tillstånd i 700 MHz-bandet med ett täckningskrav, och då främst i syfte att öka 
tillgången till mobila kommunikationstjänster där konsumenterna befinner sig. 

  

                                                 

6 När PTS i detta konsultationsdokument använder begreppet konsument så inkluderas alla användare av 
de tjänster som kan möjliggöras med frekvenserna som tilldelas. 
7 PTS-ER-2015:15 
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PTS har i arbetet med att ta fram ett förslag till den huvudsakliga delen av 
täckningskravet använt sig av följande antaganden: 

 Täckningskravet ska förbättra utomhustäckning för tal- och datatjänster 
(minst 10 Mbit/s), med handhållen terminal, där konsumenter vistas. 

 Täckningskravet ska främst syfta till att förbättra dagens mobila 
yttäckning, och inte trådlös bredbandig internetanslutning till fast punkt. 

 Täckningskravet ska omfatta områden där det saknas kommersiellt 
intresse för utbyggnad av mobilt bredband. 

 Täckningskravet ska utgå från den befintliga täckningen innan 
auktionen. 

 Områden där förbättrad täckning ger störst konsumentnytta och där 
investeringar i infrastruktur ger högst samhällsnytta ska prioriteras. 

 Effekterna av täckningskravet ska vara mätbara och möjliga att följa 
upp. 

Täckningskravet fokuserar på att förbättra konsumenternas tillgång till täckning 
och deras möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster, genom att 
förbättra täckningen i områden där konsumenter vistas. Utgångspunkten har 
därför varit att prioritera områden nära vägar, områden där konsumenter bor 
och arbetar samt fritidshusområden. 

Även om täckningskravet är tänkt att förbättra utomhustäckningen för tal- och 
datatjänster (minst 10 Mbit/s) där konsumenter vistas förväntas dock de nya 
mastplatserna även leda till en förbättrad inomhustäckning i närheten av dessa. 

Utöver detta föreslås en mindre kompletterande del av täckningskravet syfta till 
att skapa täckning i områden som av olika anledningar är viktiga att täcka ur ett 
samhällsperspektiv och där olika förändringar kan ha skett efter att tillståndet 
tilldelades. 

b. Täckningskravets utformning 

PTS föreslår att täckningskravet ska utformas på följande sätt: 
 

 Utbyggnad enligt täckningskravet ska ge ny täckning i en eller flera av PTS 
definierade prioriterade ytor. Dessa är sådana där det nu finns 
täckningsluckor för tal- och datatjänster. 

 Karta över prioriterade ytor presenteras i samband med remiss av 
begränsningsbeslut och allmän inbjudan. 

 Åtagande att investera ett visst belopp för att tillhandahålla täckning i de 
prioriterade ytorna. 
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 Avsikten är att tillståndshavaren ska tillhandahålla täckning i de prioriterade 
ytorna genom att etablera nya master. 

 Kostnader för nyetablerade master kommer att få räknas av från det 
reserverade beloppet, enligt vad som anges i villkoren. 

 Tillståndshavaren får själv välja placering av de nya masterna, vilket innebär 
att endast ett urval av de prioriterade ytorna behöver täckas. 

 Befintliga mobiloperatörers sammanlagda täckning utgör grunden vid analys 
av den befintliga täckningen. 

 Täckningsluckor definieras utifrån två olika signalnivåer vilka motsvarar 
luckor där tal- respektive datatäckning med handburen terminal saknas. 

 Täckningsluckor som ligger i närheten av väg, hushåll, företag eller 
fritidshus är ytor som ska prioriteras och därmed omfattas av 
täckningskravet. 

 Täckningskravet ska fördelas över länen enligt en i förväg definierad 
fördelning. 

 Täckningskravet är att tillhandahålla tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s). 

 Täckningskravet får uppfyllas genom användande av andra redan tilldelade 
frekvensband med likvärdig prestanda och kapacitet. 

 Den huvudsakliga delen av täckningskravet ska vara uppfylld senast 2023, 
den kompletterande delen senast 2025. 

Krav på länsvis fördelning och nyetablerade master gäller inte för den 
kompletterande delen av täckningskravet. 

c. Åtagande att investera ett visst belopp i nya mastplatser 

Täckningskravet är utformat som ett åtagande att tillhandahålla täckning i de 
prioriterade ytor som PTS definierat. Budgivarna får vid auktionen bjuda på 
täckningskravsblocket i form av ett åtagande att investera ett visst belopp i att 
tillhandahålla täckning. PTS kommer att sätta ett lägsta och ett högsta belopp 
för hur mycket budgivarna kan bjuda på själva täckningen. Auktionslikvid 
därutöver behandlas på samma sätt som auktionslikvid i övriga block. 

Den budgivare som vinner blocket, tillståndshavaren, får efter att ha realiserat 
täckning i de prioriterade ytorna avräkna sig investeringarna (enligt en av PTS 
fastslagen modell) från det belopp som denne har bjudit i auktionen. Avsikten 
är att tillståndshavaren ska tillhandahålla täckning i de prioriterade ytorna 
genom att etablera nya master (mer om detta nedan i avsnitt i). 

Hur de prioriterade ytorna tas fram beskrivs närmare nedan. 

En mindre del av beloppet ska reserveras för områden som PTS kan peka ut i 
efterhand, dvs. efter auktionen. Storleken på lägsta och högsta bud och hur stor 
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andel den kompletterande delen av täckningskravet ska utgöra kommer att 
presenteras vid remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan. 

d. Karta över prioriterade ytor 

Karta i elektronisk form över prioriterade ytor presenteras i remiss av 
begränsningsbeslut och allmän inbjudan och kan komma att revideras, men 
presenteras slutligt i begränsningsbeslut och allmän inbjudan. 

PTS avser att ta fram prioriterade ytor som ska omfattas av täckningskravet 
med hjälp av ett antal kriterier. Till skillnad från 800 MHz-auktionen, där PTS 
tog fram en lista över adresser som skulle täckas, kommer PTS att presentera en 
karta över prioriterade ytor före auktionen. För att en mast ska kunna avräknas 
från täckningskravsbeloppet krävs att denna ger täckning i prioriterade ytor 
motsvarande en minsta definierad yta. 

Tillståndshavaren får själv välja placering av de nya masterna, vilket innebär att 
endast ett urval av de prioriterade ytorna behöver täckas. Det finns dock en 
styrning vad gäller fördelning mellan de län som har störst andel prioriterade 
ytor, vilket beskrivs närmare längre fram i dokumentet. 

e. Mobiloperatörernas sammanlagda täckning utgör grunden vid analys 

av den befintliga täckningen 

Mobiloperatörernas sammanlagda täckning utgör grunden vid analys av den 
befintliga täckningen. Dock gäller undantaget att täckning från 450 MHz-
bandet inte ska utgöra underlag för denna beräkning. 

Tillståndet i 450 MHz-bandet går ut 2020, liksom då även täckningskravet som 
tillståndet är förenat med. PTS kan därför idag inte förutse hur täckningen från 
ett mobilnät i 450 MHz-bandet på längre sikt kan bidra till konsumenternas 
behov av mobiltäckning för tal- och datatjänster. PTS har därför valt att inte 
inkludera täckningen från nätet i 450 MHz-bandet när täckningsluckor och 
prioriterade ytor som ska ligga till grund för täckningskravet identifieras. 

För att identifiera täckningsluckor utgår PTS från den av mobiloperatörerna till 
PTS inrapporterade sammanlagda täckningen i den årliga kartläggningen av 
tillgången till mobila kommunikationsnät. Detta utgör grunden för analys av 
den befintliga täckningen. 

När det gäller täckning för datatjänster gör PTS antagandet att alla de mast-
platser som idag bidrar till yttäckning för tal vid tidpunkten för auktionen 
kommer att vara utrustade med 4G genom mobiloperatörernas pågående 
uppgradering. 
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f. Metod för att definiera prioriterade ytor 

PTS föreslår att täckningsluckor definieras utifrån två nivåer, ytor som saknar 
utomhustäckning för tal och data och ytor som saknar utomhustäckning för 
10 Mbit/s data. I båda fallen görs antagandet om handburen terminal. 

Täckningsluckor som ligger i närheten av väg, hushåll och företag eller 
fritidshus är ytor som ska prioriteras och därmed omfattas av täckningskravet. 
Detta görs med hjälp av olika kriterier. När det gäller ytor där utomhustäckning 
för tal och data saknas föreslår PTS att kriterierna för att prioritera sådana är att 
det finns en väg inom 1 km avstånd eller att det finns hushåll, företag eller 
fritidshus i närheten. När det gäller ytor där datatäckning saknas föreslås sådana 
prioriteras där det finns en väg inom 1 km avstånd och det finns hushåll, företag 
eller fritidshus i närheten. Eftersom datatäckning kräver en högre signalstyrka 
än tal inkluderar ytor utan datatäckning även ytor som har taltäckning utomhus. 
PTS anser därför att det inte är rimligt att bygga nya mastplatser där det idag 
redan finns taltäckning utomhus om det inte finns någon befolkning eller några 
fritidshus i närheten. 

En viss andel av det totala avräknade beloppet ska gälla mastplatser som klarar 
kriteriet för prioyta 1, dvs. ytor som saknar tal- och datatäckning. Ytor som 
saknar datatäckning kallas prioyta 2. 

Nedan följer ett exempel på hur de så kallade prioytorna kan se ut.  

 

Figur 1: Exempel på hur prioytorna kan se ut. Röd yta motsvarar prioyta 1 (identifierad prioriterad yta där 
tal- och datatäckning saknas), blå yta motsvarar prioyta 2 (identifierad prioriterad yta där datatäckning 
saknas). Kartan visar även sjöar (ljusblå yta), länsvägar (röd och orange) samt mindre vägar (grå). 
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g. Täckningskravsmasternas fördelning över länen 

Andelen prioriterad yta skiljer sig mellan länen. De län som har mest prioriterad 
yta är Jämtland, Norrbotten, Dalarna, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg 
och Värmland. De prioriterade ytorna i dessa län förväntas utgöra 95 procent 
av de sammanlagda prioriterade ytorna i landet. 

PTS föreslår att 50 procent av täckningskravsbeloppet ska fördelas över de 
ovan nämnda länen. Dessa 50 procent ska fördelas över länen proportionellt 
mot prioriterad yta i respektive län. För resterande belopp kan tillståndshavaren 
välja fritt, inom samtliga prioriterade ytor, var master ska etableras. Den länsvisa 
fördelningen säkerställer att tillståndshavaren inte koncentrerar utbyggnaden 
endast i vissa län utan bygger täckning i samtliga län med stor andel prioriterad 
yta. 

Kravet på länsvis fördelning gäller inte för den kompletterande delen av 
täckningskravet. 

h. Den kompletterande delen av täckningskravet 

Utöver de prioriterade ytor som tas fram – där tillståndshavaren själv kan välja 
var master ska byggas – föreslås en mindre andel av täckningskravsbeloppet 
reserveras så att PTS ges möjlighet att under ett antal år peka ut områden som 
av olika anledningar är viktiga att täcka i ett samhällsperspektiv och där olika 
förändringar kan ha skett efter att tillståndet tilldelades. 

Detta kan vara områden som inte har kunnat tas om hand av täckningskravet i 
800 MHz-bandet, områden som tidigare haft kommunikationsinfrastruktur men 
där denna av någon anledning monteras ned, områden där nya företag eller 
bostäder etableras och som enligt lag har rätt till samhällsomfattande tjänster 
eller områden som är helt beroende av en kommunikationsinfrastruktur, saknar 
mobil infrastruktur och kan behöva tillgång till ytterligare nät. Områden som 
PTS pekar ut genom denna del av täckningskravet kan komma att befinna sig 
såväl inom som utanför de prioriterade ytor som PTS tar fram till den 
huvudsakliga delen av täckningskravet. 

i. Täckningskravet ska i första hand realiseras med hjälp av nya master 

PTS föreslår att täckningskravet i första hand ska realiseras genom etablering av 
nya master. Inom ramen för täckningskravet får inplacering inte ske i befintliga 
mobilmaster vars täckning utgjort underlag vid framtagandet av de prioriterade 
ytorna. Inplacering i annan befintlig infrastruktur får endast ske om detta utgör 
ett mer kostnadseffektivt alternativ. 

För den kompletterande delen av täckningskravet kan även befintlig 
infrastruktur komma i fråga för att uppfylla täckningskravet. 
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j. Tillgång till tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s) 

PTS föreslår att täckningen som ska ligga till grund för uppfyllnaden av 
täckningskravet ska möjliggöra utomhustäckning (handburen terminal) för tal- 
och datatjänster med minst 10 Mbit/s i nedlänk samt en kapacitet och 
prestanda som motsvarar 2 × 10 MHz bandbredd. Kravet på rösttelefoni skulle 
kunna realiseras genom nuvarande teknik för rösttelefoni 
(GSM/WCDMA/VoLTE) i redan tilldelade frekvensband eller genom VoLTE 
i 700 MHz-bandet. 

Kriteriet för hur denna täckning ska beräknas kommer att baseras på den 
definition som har gjorts i PTS årliga kartläggning av tillgången till mobila 
kommunikationsnät. 

k. Täckningskravet får uppfyllas genom användande av andra 
frekvensband 

PTS föreslår att täckningskravet ska få uppfyllas genom utbyggnad i andra 
frekvensband. Band som kan vara aktuella ska ha en prestanda och kapacitet 
som minst motsvarar vad som kan uppnås genom att använda 2 × 10 MHz 
LTE i 700 MHz-bandet. 

l. Den huvudsakliga delen av täckningskravet ska vara uppfylld senast 
2023, den kompletterande delen senast 2025 

PTS föreslår att den huvudsakliga delen av täckningskravet ska vara uppfylld 
senast 31 december 2023. För områden som omfattas av den kompletterande 
delen av täckningskravet ska utbyggnad ske senast den 31 december 2025. 

PTS föreslår att en stegvis utbyggnad ska ske enligt följande modell: 

2018-2022: Utbyggnadsplan inklusive nominell radioplan 

31 dec. 2020: 25 % av beloppet för prioriterade ytor 

31 dec. 2021: 50 % av beloppet för prioriterade ytor 

31 dec. 2022: 75 % av beloppet för prioriterade ytor 

31 dec. 2023: 100 % av beloppet för prioriterade ytor 

Utöver denna tidplan föreslås att PTS årligen, senast 31 december 2018–2023, 
ska ha möjlighet peka ut ett antal områden som ska vara utbyggda två år efter 
respektive utpekande. Till exempel ska alltså de områden som pekas ut senast 
den 31 december 2023 vara utbyggda senast 31 december 2025. Om hela den 
summa som avsatts för den kompletterande delen av täckningskravet inte har 
utnyttjats den 31 december 2025 ska tillståndshavaren använda denna till att 
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bygga master inom de prioriterade ytorna i den huvudsakliga delen av 
täckningskravet, vilka ska vara driftsatta senast 31 december 2028. 

För att säkerställa att tidplanen kommer att uppfyllas föreslår PTS att 
tillståndshavaren med jämna mellanrum ska rapportera de utbyggnadsplaner 
som ligger till grund för den utbyggnad som ska ske till följd av täckningskravet. 

6. Tilldelningsförfarande 

a. Auktionsformat 

PTS föreslår att blocktillstånden i 700 MHz-bandet ska tilldelas genom en 
simultan multirundeauktion (SMRA) med flytträtt. 
 
Bud upp till en viss summa för täckningskravsblocket ska betalas i form av ett 
bindande åtagande om täckning och ska inte betalas som auktionslikvid. Det 
finns dock en övre begränsning för hur mycket täckning det är möjligt att åta 
sig. Bud utöver den nivån betalas i form av auktionslikvid. 

Auktionsformatet bör framförallt främja en effektiv användning av spektrum 
och därtill säkerställa att den gemensamma resursen spektrum inbringar 
motsvarande värde till allmänheten. När möjliga auktionsformat analyserats har 
PTS utgått från följande kriterier: 

 Inte begränsa eller styra fördelningen av spektrum onödigt (för att inte 
förhindra effektiv användning av spektrum) 

 Så enkelt för budgivarna som möjligt, givet de format som budgivarna 
redan är bekanta med 

 Säkerställa sund konkurrens i auktionen 

 Minimera risk för icke sammanhängande block (för att undvika oönskad 
fragmentering av spektrum) 

Det får för 700 MHz-auktionen anses angeläget att budgivarna ska kunna lära 
sig av varandras värderingar. Blocken utgör i 700 MHz-bandet substitut till 
varandra och värderingen av blocken är beroende av huruvida man har vunnit 
eller tror sig ha möjlighet att vinna andra block. För 700 MHz-bandet bör 
auktionsformatet vara någon form av simultan flerrundeauktion. Med en 
simultan multirundeauktion (SMRA) med flytträtt är det möjligt att anpassa 
efterfrågan beroende på vilket/vilka block man tror sig vinna. 

Det finns ett värde i att välja ett auktionsformat som aktörerna redan är bekanta 
med. PTS har erfarenhet av auktionsformatet SMRA med flytträtt från 
tilldelningarna av tillstånd i 2,6 GHz-bandet och 800 MHz-bandet. 
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PTS förslag är att budgivningen på täckningskravsblocket ska ske i samma 
auktionssystem och på samma sätt som budgivningen på de övriga blocken. 
Det vill säga samma princip ska gälla som i 800 MHz-tilldelningen. 

Bud på täckningskravsblocket (upp till och med en viss summa) blir ett 
bindande åtagande om täckning och det budbeloppet ska inte betalas som 
auktionslikvid. Det finns dock en övre begränsning för hur mycket täckning det 
är möjligt att åta sig. Bud utöver den nivån betalas i form av auktionslikvid. 

PTS kommer att presentera detaljerade auktionsregler i samband med remiss av 
allmän inbjudan. 

b. Minimibud 

PTS föreslår att minimibud ska tillämpas i auktionen för att undvika en 
utdragen budgivning. 

En av de huvudsakliga orsakerna till varför minimibud sätts i en auktion är för 
att auktionen inte ska bli onödigt utdragen i tid. För att åstadkomma detta är 
det viktigt med ett minimibud som inte sätts för lågt. Ett minimibud ska inte 
heller sättas för högt, då det riskerar att överstiga budgivarnas värdering av 
frekvenserna. 

PTS föreslår därför att minimibud ska tillämpas i auktionen. Minimibuden bör 
vara tillräckligt höga för att undvika en utdragen auktion samt minimera risk för 
icke tilldelade tillstånd. 

PTS kommer att presentera nivån på minimibuden i samband med remiss av 
begränsningsbeslut och allmän inbjudan. 

c. Bankgaranti 

PTS föreslår att det ska krävas säkerhet i form av bankgaranti för att en 
sökande ska få delta i auktionen. 

Att budgivare ska ställa säkerhet i spektrumauktioner syftar till att staten lättare 
ska kunna driva in fordran på vinnande budgivare. Därutöver bidrar kravet på 
säkerhet till att minska risken för oseriös budgivning. PTS har i tidigare 
spektrumauktioner krävt att budgivare på olika sätt ska ställa säkerhet. Ett krav 
på säkerhet är även det vanliga i internationella sammanhang. 
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PTS föreslår, mot den angivna bakgrunden, att sökande ska ställa säkerhet för 
att få delta i auktionen. PTS har i flera tidigare förfaranden begärt säkerhet i 
form av bankgaranti. Erfarenheterna av detta har varit goda. Bland annat är det 
ett krav som administrativt är lätthanterligt både för de sökande och för 
myndigheten. PTS föreslår därför att sökande ska ge in säkerhet i form av 
bankgaranti. 

Det belopp som bankgarantin minst ska uppgå till kommer att presenteras i 
remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan. Avsikten är att beloppet hos 
en sökandes bankgaranti ska knytas till den mängd spektrum som budgivaren 
kan bjuda på i auktionen (budrätt). 

7. Tekniska villkor 

a. Så få begränsande villkor som möjligt 

PTS föreslår att tillstånden i 700 MHz-bandet förenas med så få begränsande 
villkor som möjligt för att möjliggöra en effektiv användning, såväl idag som 
imorgon, med flexibilitet för teknikutveckling. 

PTS spektrumstrategi anger att tillstånd ska förenas med så få begränsande 
villkor som möjligt. Denna ambition uttrycks genom att PTS ska öka 
tillgänglighet av användbart spektrum, använda det som ett verktyg för att 
skapa mångfald och verka för en bred internationell harmonisering med så få 
begränsningar som möjligt för att maximera Sveriges möjligheter till effektiv 
spektrumanvändning och minimera negativa begränsningar. 

b. Villkor för att skydda andra användare i 700 MHz-

bandet och användning i angränsande frekvensband 

PTS föreslår att de tekniska villkoren för att möjliggöra samexistens mellan 
tillståndshavare i 700 MHz-bandet och mellan olika användningar i samma 
band samt för skydd av användningar i angränsande frekvensband ska 
definieras i form av Block Edge Mask (BEM)-nivåer enligt kommande 
genomförandebeslut från EU-kommissionen avseende 700 MHz-bandet. 

Enligt de förfaranden som föreskrivs i radiospektrumbeslutet (2002/626/EU) 
och inom ramen för Radiospektrumkommitténs (RSC) arbete pågår för 
närvarande utarbetande av ett beslut om tekniska genomförandeåtgärder för 
harmonisering av de tekniska villkoren i 700 MHz-bandet inom EU. 
Harmoniseringen bygger på de rapporter i ämnet som tagits fram inom CEPT.8 
PTS deltar aktivt i såväl CEPT:s som RSC:s arbete. PTS utgår nedan från det 

                                                 

8 CEPT Report 53 och den ännu inte slutligt antagna CEPT Report 60 
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som myndigheten bedömer sannolikt blir det slutliga utfallet av den tekniska 
harmoniseringen inom EU. 

Som medlemsstat i EU måste Sverige följa kommande genomförandebeslut 
från EU-kommissionen. Medlemsstaterna får inte tillämpa nationella 
tillståndsvillkor som är mer begränsande eller mer betungande för 
tillståndshavaren än de som följer av beslutet. I vissa fall tillåts medlemsstaterna 
att tillämpa nationella tillståndsvillkor som är mindre begränsande för tillstånds-
havaren. PTS föreslår att mindre begränsande villkor, under speciella 
förutsättningar, ska kunna tillämpas för 

1. Basstationers effekt inom tillståndshavarens eget frekvensblock 
2. Terminalers effekt inom tillståndshavarens eget frekvensblock 

Basstationers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

PTS föreslår att utstrålad effekt från basstationsändare och repeater i 
nedlänksriktning inom tillståndshavarens eget frekvensblock, 

inte får överstiga 64 dBm/5 MHz e.i.r.p.9 i den riktning den effektiva 
antennhöjden10 är lägre än 50 m, och 

inte får överstiga 67 dBm/5 MHz e.i.r.p. i den riktning den effektiva 
antennhöjden är 50 m eller högre. 

I främst glesbygd kan det vara intressant för tillståndshavaren att kunna 
använda större celler, jämfört med i tätort, vilket den något högre effekten på 
67 dBm möjliggör. PTS förslag är därför att, liksom i 800 MHz-bandet, tillämpa 
två nivåer för högsta tillåtna uteffekt (inom eget frekvensblock) som beror på 
antennhöjden. 

Förslag till implementeringsbeslut innehåller inte något obligatoriskt krav på 
tillämpande av en övre gräns för högsta tillåtna uteffekt (inom eget frekvens-
block) och uttrycker detta på följande vis: ”Not mandatory. In case an upper 
bound is desired by an administration, a value must be applied, which does not 
exceed 64 dBm/5 MHz per antenna.” [PTS kursivering]. Problemet med denna 
skrivning – om den står sig – är att den ändå begränsar högsta tillåtna e.i.r.p. till 
64 dBm/5 MHz. Sverige försöker att påverka skrivningen i genomförande-
beslutet så att också högre uteffekt ska tillåtas. 

                                                 

9 e.i.r.p.: equivalent isotropically radiated power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt) 
10 Effektiv antennhöjd beräknas som antennhöjd över medelmarknivå, där medelmarknivå anger 
medelhöjd över havet i en riktning 0 till 3 km från antennen 
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Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

PTS föreslår att tillståndshavarens installationer av terminaler utanför tätort11 
får sända med en högre medeleffekt än 23 dBm e.i.r.p. för terminaler som är 
konstruerade för att vara fasta eller installerade och som t.r.p.12 för terminaler 
som är konstruerade för att vara mobila eller nomadiska. Användningen 
förutsätter att inga störningar orsakas på annan radioanvändning och att 
tillämpliga skyldigheter gentemot andra länder är fullgjorda. 

700 MHz-bandet skulle kunna bidra till att uppfylla regeringens mål om fast 
bredband till hushåll. PTS föreslår därför att, liksom i 800 MHz-bandet, tillåta 
att tillståndshavarens installationer av terminaler utanför tätort får sända med 
en högre medeluteffekt än 23 dBm. En fast installation av terminal kan t.ex. 
innebära att en riktantenn ansluts till terminalen för förbättrad möjlighet till 
sändning och mottagning. 

Stöd för att tillåta högre effekter finns i förslag till genomförandebeslut: 
”Member States may relax this limit for specific deployments, e.g. fixed 
terminal stations in rural areas, provided that protection of other services, 
networks and applications is not compromised and cross-border obligations are 
fulfilled.” 

Terminalers utstrålade effekt i frekvensbandet 470694 MHz 

PTS föreslår att utstrålad effekt från terminaler, uttryckt som e.i.r.p. respektive 

t.r.p., i frekvensbandet 470694 MHz i medel inte får överstiga 
-42 dBm/8 MHz oberoende av bandbredd och effekt inom eget frekvensblock. 

För det fall att tillståndshavaren väljer att använda en högre utstrålad 
medeleffekt än 23 dBm inom eget frekvensblock och/eller en bandbredd större 
än 10 MHz så föreslår PTS att denne till PTS ska redovisa på vilket sätt kravet 
på -42 dBm/8 MHz uppnås. 

Enligt CEPT-rapport 53 är kravet på -42 dBm/8 MHz under 694 MHz endast 
entydigt definierat för bandbredder upp till 10 MHz och en frekvensseparation 
(mellan centerfrekvenserna för marksänd tv och terminal) på 18 MHz. 

Standarden13 för terminaler i 700 MHz-bandet (703733 MHz) anger två 
värden för utstrålad effekt under 694 MHz, -42 dBm/8 MHz för bandbredder 

                                                 

11 Med tätort menas områden som har mer än 200 invånare och där det är mindre än 200 meter mellan 
husen, i enlighet med den tätortsdefinition som Statistiska centralbyrån använder. 
12 t.r.p.: total radiated power (totalt utstrålad effekt) 
13 3GPP TS 36.101 V13.1.0 (2015-10) 
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upp till 10 MHz respektive -25 dBm/8 MHz för bandbredder över 10 MHz 

(oavsett placering i 703733 MHz). Den senare nivån på -25 dBm/8 MHz 
medger emellertid inte ett tillfredsställande skydd av marksänd tv under 
694 MHz.  

Av dessa skäl föreslår PTS att kravet på -42 dBm/8 MHz under 694 MHz ska 
gälla oberoende av bandbredd och effekt inom eget frekvensblock för att ge 

marksänd tv i frekvensbandet 470694 MHz ett tillfredsställande skydd. 

Stöd för andra stycket i rutan ovan finns i förslag till genomförandebeslut: 

”If Member States wish to allow the deployment of WBB system on a national 
basis with a bandwidth greater than 10 MHz and in case an unwanted emission 
power higher than -42 dBm/8 MHz is generated in the band below 694 MHz, 
they should consider: 

(a) either implementing the greater WBB system bandwidth starting 
at a frequency higher than 703 MHz so that the required limit of unwanted 
emission power is still met; 

(b) and/or applying mitigation techniques according to (3). 

(3) Examples of potential mitigation techniques which may be considered by 
Member States include using additional DTT filtering, reducing the in-block 
power of the terminal station, reducing the bandwidth of the terminal station 
transmissions, or using techniques contained in the non-exhaustive list of 
potential mitigation techniques given in CEPT Report 30.” 

c. Villkor för att möjliggöra delning 

PTS föreslår att tillståndsvillkoren vad gäller delning ska möjliggöra för 

1) lokala och tillfälliga tillstånd (högst sex månader) för annan användning, och  
2) tillämpande av ett eventuellt framtida standardiserat regelverk och/eller 
sofistikerad teknik. 

Den primära tillståndshavarens användning ska vara prioriterad och skyddad. 

Alla nytilldelade tillstånd bör, enligt PTS spektrumstrategi14, vara framtidssäkra 
vad gäller möjligheten till delning av frekvensbandet. PTS bör beakta detta i all 
tillståndsgivning, och bör förena tillstånden med lämpliga tillståndsvillkor som 
ger förutsägbarhet och möjlighet att möta framtidens teknikutveckling. PTS ska 
verka för samhällsekonomiskt effektivare spektrumanvändning genom bl.a. 

                                                 

14 Sid. 24, Princip 2. 



 

 Sida 

 19(23) 

  

Post- och telestyrelsen 19 
 

effektivare delning av radiospektrum mellan olika användare och 
användningsområden.15  

I likhet med vad som gäller idag för redan tilldelade blocktillstånd ska möjlighet 
finnas att utfärda lokala och tillfälliga tillstånd (högst sex månader) för annan 
användning i frekvensutrymmet. Den användningen kan t.ex. vara lokala mobila 
bredbandsnät, lokala trådlösa nätverk, temporära videolänkar eller trådlösa 
mikrofoner. Tillstånd kan utfärdas till annan tillståndshavare i 700 MHz-bandet. 
Det är främst under en utbyggnadsperiod av en yttäckande radioanvändning 
som PTS ser att det kan finnas större möjligheter till delning i denna form. I 
samband med att PTS får in ansökan om att använda radiosändare kontaktar 
PTS den primära tillståndshavaren för att få information om befintlig eller i 
närtid planerad utbyggnad i det relevanta geografiska området. 

Möjlighet till delning via tillämpande av ett framtida standardiserat regelverk 
och/eller sofistikerad teknik (t.ex. koncept liknande LSA16 med databasstöd) 
ska finnas. När ett sådant regelverk finns på plats, vilket inte kan uteslutas 
under den föreslagna tillståndstiden, behöver information om den primära 
användningen göras tillgänglig. Berörda aktörer behöver delta i ytterligare dialog 
om lämpliga former för ett sådant tillgängliggörande om eller när det blir 
aktuellt (dvs. när ett standardiserat regelverk finns framtaget). Formerna ska 
inte medföra en oproportionerligt betungande administration för någon part. 

d. Villkor för att skydda mottagning av marksänd tv 

PTS föreslår att villkoren för vad som ska anses vara en störning på mottagning 
av marksänd tv ska vara att: 
- Signalnivån från basstationen inom det aktuella frekvensblocket 
(dBm/5 MHz) överstiger signalnivån från tv-sändaren inom berörd tv-kanal 
(dBm/8 MHz) med mer än 41 dB 
eller 
- Signalnivån från basstationen inom det aktuella frekvensblocket vid mätning 
överstiger 
-6 dBm/5 MHz (överstyrning). 
 
PTS föreslår vidare att tv-mottagning ska skyddas för fast bosatt befolkning där 
den uppmätta fältstyrkan från tv-sändaren för berörd tv-kanal överstiger  

44 + 20 log10(f/500) dBV/m/8 MHz (f är centerfrekvens i berörd tv-kanal) 
på 10 meters höjd över marken. 
 

                                                 

15 PTS Spektrumstrategi sid. 21, Princip 1 
16 LSA: Licensed Shared Access 
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Tillståndshavarna ska etablera ett samarbete sinsemellan för att omedelbart 
erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit störningsanmälningar gällande 
marksänd tv i frekvensbandet 470–694 MHz kan göras. Kontaktpunkten bör 
samordnas med den redan befintliga kontaktpunkten för 800 MHz-bandet.  
 
Tillståndshavarna ska kostnadsfritt undersöka och avhjälpa konstaterad tv-
störning på lämpligt sätt. PTS bedömer att filter på tv-mottagaren bör vara den 
primära åtgärden för att avhjälpa problem med signalnivåstörningar och 
överstyrning. 

PTS ska ge marksänd tv under 694 MHz tillräckligt skydd mot skadlig störning 
från den nya tilldelningen i 700 MHz-bandet. De tekniska regler som tagits fram 
i CEPT Report 53 ger, enligt PTS bedömning, inte tillräckligt skydd. Reglerna 
behöver därför kompletteras motsvarande som för 800 MHz-bandet.  

I arbetet med att ta fram de föreslagna tekniska villkoren för den nya 
användningen i 700 MHz-bandet med avseende på skydd av marksänd tv har 
PTS beaktat bl.a. de befintliga tekniska villkoren i tillstånden i 800 MHz-bandet, 
erfarenheter från PTS tillsynsarbete relaterat till störningsfall mellan mobila 
tjänster och marksänd tv jämte samexistensstudier som har tagits fram inom 
ITU:s arbetsgrupper. 

Indikationer från marknaden tyder på att det kan finnas ett mörkertal i antalet 
störningar mot marksänd tv till följd av LTE-utbyggnaden i 800 MHz-bandet. 
Vidare framgår det av samexistensstudier framtagna inom ITU:s arbetsgrupper 
att tv-mottagare generellt har en något sämre förmåga att hantera störningar 
från mobila system än vad som tidigare varit känt. Det är därmed rimligt att tro 
att det i många fall kan uppstå en aggregerad störningsnivå då 700 MHz-bandet 
byggs ut i områden som sedan tidigare även har en utbyggd 800 MHz-
användning. Därtill visar erfarenheter från PTS tillsynsarbete att inget av de 
störningsärenden där LTE-störning mot marksänd tv kunnat påvisas uppfyllde 
800 MHz-villkorens definition av störning vid mätning på signalen från 
basstationen. 
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PTS föreslår av dessa skäl att nivåerna för signalnivådifferens och överstyrning 
justeras med 6 dB jämfört med 800 MHz-villkoren för motsvarande 
frekvensavstånd så att villkoren för vad som ska anses vara en tv-störning är att: 
 
- Signalnivån från inom det aktuella frekvensblocket (dBm/5 MHz) överstiger 
signalnivån från tv-sändaren inom berörd tv-kanal (dBm/8 MHz) med mer än 
41 dB. 

eller 

- Signalnivån från basstationen inom det aktuella frekvensblocket vid mätning 
överstiger  
-6 dBm/5 MHz (överstyrning). 

På samma sätt som i 800 MHz-villkoren ska förbudet att orsaka störningar gälla 
för mottagning av marksänd tv för fast bosatt befolkning17 där den uppmätta 
fältstyrkan från tv-sändaren för berörd tv-kanal överstiger 

44 + 20 log10(f/500) dBV/m/8 MHz (f är centerfrekvens i berörd tv-kanal) 
på 10 meters höjd över marken. 

PTS kan konstatera att tillståndvillkoren i 800 MHz-bandet där mobil-
operatörerna bär huvudansvaret för störningar på marksänd tv har fungerat väl 
under åren 2012–2015. Merparten av alla inrapporterade störningsproblem har 
kunnat åtgärdas. Även Telekområdgivarnas roll som samordnare av störnings-
anmälningar har fungerat bra. PTS föreslår därför att ett åtagande om att 
avhjälpa störningar på tv-mottagare på samma sätt som i 800 MHz-tillstånden 
även ska gälla för tillståndshavarna i 700 MHz-bandet. 

Tillståndshavarna ska kostnadsfritt undersöka och avhjälpa konstaterad tv-
störning på lämpligt sätt. PTS bedömer att filter på tv-mottagaren bör vara den 
primära åtgärden för att avhjälpa problem med signalnivåstörningar och 
överstyrning. 

3. Konkurrensrelaterade åtgärder 

a. Spektrumtak  

PTS föreslår att ett spektrumtak på 2 × 20 MHz ska gälla i 700 MHz-
tilldelningen. Skälet till detta är främst att undvika risken för en koncentration 
av spektrum i bandet, vilket skulle kunna vara negativt för utvecklingen och 
konkurrensen på marknaden. Spektrumtaket garanterar att minst två aktörer 
kan få tillgång till spektrum i 700 MHz-bandet. 

                                                 

17 Med fast bosatt befolkning menas att det i hushållet finns personer folkbokförda på adressen 
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PTS har utgått från följande frågeställningar när eventuella 

konkurrensrelaterade åtgärder i samband med 700 MHz-tilldelningen 

analyserats: 

 Föreligger det en risk för spektrumkoncentration i och med en ny 

tilldelning? 

 Finns det ett möjligt samband mellan graden av utnyttjande av 

spektrum och eventuellt spektrumtak?  

 Kan ett spektrumtak minska risken för att spektrum som tilldelas inte 

används aktivt (s.k. spektrumhamstring)?  

 Hur kan yttäckning och kapacitet påverkas av spektrumtak eller 

frånvaro av spektrumtak? 

 Hur påverkas synen på spektrumtak av möjliga framtida samgåenden 

mellan mobiloperatörer? 

 Hur påverkas synen på konkurrens och förutsättningar för nya aktörer 

att etablera sig på marknaden genom eventuellt spektrumtak? 

 Hur påverkas synen på eventuellt spektrumtak av framväxten av Internet 

of Things (IoT), dvs. avancerad maskin-till-maskin kommunikation? 

 Hur påverkas synen på eventuellt spektrumtak av den kommande 

utvecklingen av framtidens mobila system (s.k. ”5G”)? 

PTS utgångspunkt är att i största möjliga mån låta marknaden avgöra vem som 
ska tilldelas spektrum, utifrån behov och efterfrågan. För att minska risken för 
ett utfall som inte är önskvärt, i synnerhet det att en aktör förvärvar allt 
tillgängligt FDD-spektrum i 700 MHz-bandet, har PTS emellertid funnit att det 
är motiverat att införa ett spektrumtak.  

Kommunikationsmarknaden kan komma att förändras och det är svårt att idag 
förutse vilka tillämpningar som spektrum i 700 MHz-bandet kan komma att 
användas till. Det är därför svårt att idag fastställa en lämplig 
marknadsuppdelning i bandet för dessa nu okända tillämpningar. Detta talar för 
ett högt spektrumtak. Ett högt spektrumtak är också önskvärt för att främja en 
fungerande prisbildning i auktionen. Det kan även tänkas att en helt ny aktör 
skulle vilja träda in på den svenska marknaden för mobila tjänster. I det fallet 
bör en sådan ny aktör inte skäras av från möjligheten att förvärva en 
förhållandevis stor mängd spektrum i denna tilldelning. 

Mot den angivna bakgrunden bedömer PTS att det är lämpligt att sätta 
spektrumtaket till två tredjedelar av tillgänglig mängd spektrum i FDD-
segmentet i 700 MHz-bandet, dvs. 2 × 20 MHz. 
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b. Närståenderegel 

PTS föreslår att en närståenderegel ska gälla enligt vilken juridiska personer 
anses som närstående om de ingår i samma koncern enligt ÅRL18 1 kap. 4 §. 
Juridiska personer ska även anses som närstående om den juridiska personen 
innehar minst hälften av rösterna för samtliga andelar i den andra juridiska 
personen. 

När spektrumtak tillämpas i ett tilldelningsförfarande behöver det klargöras 
vilka juridiska eller fysiska personer som ska anses vara närstående till varandra. 
Av de rättssubjekt som anses vara närstående får enbart en delta i 
tilldelningsförfarandet. För det fall en närståenderegel inte skulle tillämpas blir 
spektrumtaket enkelt att kringgå. 

PTS anser, liksom även angavs i 800 MHz-konsultationen, att det skulle kunna 
leda till en snedvridning av konkurrensen om de stora mobiloperatörerna tilläts 
delta i 700 MHz-tilldelningen tillsammans med sina nätbolag. De före-
kommande nätbolagen är hälftenägda av mobiloperatörerna. Koncernbegreppet 
i 1 kap. 4 § ÅRL omfattar juridiska personer där ägandet är mer än hälften. I 
syfte att fånga upp scenariot där ägandet är just hälften föreslås därför en 
närståenderegel som går utöver koncernbegreppet. 

I de senare tilldelningarna i lägre frekvensband (800 MHz och 1800 MHz) 
liksom i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2013:7) om undantag från 
krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare har PTS 
tillämpat motsvarande närståenderegel. 

                                                 

18 Årsredovisningslag (1995:1554) 


