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Bilaga E –Tillsynsplan avseende täcknings- och 
utbyggnadskrav  

Den som bedriver verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation är skyldig 
att på begäran tillhandahålla PTS de upplysningar och handlingar som behövs för 
kontroll av efterlevnaden av de villkor som uppställts med stöd av lagen.  

PTS avser att kalla till ett inledande tillsynsmöte under det första halvåret från det att 
tillståndet med täcknings- och utbyggnadskrav i 700 MHz-bandet börjat gälla. 

PTS tillsynsplan för att kontrollera efterlevnaden av täcknings- och 
utbyggnadsvillkoret för 700 MHz-bandet omfattar nedanstående underlag och 
tidpunkter. 

Utbyggnadsplan 

Utbyggnadsplan ska inkomma senast den 1 januari 2020 som visar hela den, med 
avseende på täckningskravet, planerade utbyggnaden fram till den 31 december 2024. 
Fortlöpande information åren 2020 till 2023 om eventuella revideringar av 
utbyggnadsplanen. 

PTS avser att begära in följande underlag avseende utbyggnadsplanen. 

- Elektroniskt kartmaterial som visar de planerade masternas geografiska 
placering, deras tekniska konfiguration avseende antennhöjd och 
antennriktningar samt beräknad geografiskt täckning för tal- och datatjänster. 

- Upplösning och format på kartmaterialet enligt överenskommelse med PTS. 
- Geografiskt prioriterade ytor som varje mast avser att täcka, en beräkning av 

täckt prioriterad yta i km2, samt om masten avser att täcka prioriterad yta av 
typ 1 eller typ 2. 

- Beskrivning av hur täckningen är beräknad enligt de antaganden och krav 
som återfinns i täcknings- och utbyggnadsvillkoret. 

PTS avser att genom dialog eller skriftlig korrespondens återkoppla på 
utbyggnadsplanen inom tre månader efter det att underlag lämnats in. 

Faktisk utbyggnad och ekonomisk avräkning 

Utbyggnaden sker etappvis fram till och med 2024.  

Tillståndshavaren ska göra en framställan till PTS att få avräkna det presenterade 
underlaget med en förklaring att utbyggnaden för respektive utbyggnadsår har 
slutförts.  

PTS avser att begära in följande underlag. 

- Efter varje utbyggnadsår - med start den 31 januari 2022 - ett underlag som 
visar den sammanlagda utbyggnaden som tillståndshavaren vill avräkna till 
och med den 31 december året innan. 
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- Underlag i form av elektroniskt kartmaterial som visar masternas geografiska 
placering, deras tekniska konfiguration avseende antennhöjd och 
antennriktningar samt beräknad geografiskt täckning för tal- och datatjänster. 

- Underlaget ska även geografiskt visa de prioriterade ytor som varje mast 
täcker samt om tillståndshavaren vill att masten avräknas för prioriterade ytor 
av typ 1 eller typ 2.  

- Upplösning och format på kartmaterialet enligt överenskommelse med PTS. 
- Uppgifter som visar att de master som tillståndshavaren avser att avräkna från 

täckningskravsbeloppet var driftsatta senast den 31 december respektive 
utbyggnadsår 2021-2024.  

- En uppskattning av kostnader för anslutning till elnätet för 
utbyggnadsperioden i samband med att det tekniska underlaget ges in till PTS. 

- Med början den 31 maj 2022, underlag som styrker faktiska kostnader för 
anslutning till elnätet, för de master som etableras för att tillhandahålla 
täckning inom prioriterade ytor, för föregående år.  

Uppskattningar av kostnader för anslutning till elnätet samt underlag som stödjer 
faktiska kostnader, vilka avser de master som etableras för att tillhandahålla täckning 
inom prioriterade ytor, tills hela kostnaden har godkänts för avräkning. Elkostnaden 
för anslutning av den enskilda masten ska gå att härleda till den enskilda masten. Av 
kostnadsspecifikationen ska därför bland annat site-id anges. 

PTS avser att i förekommande fall, återkoppla på det inlämnade underlaget avseende 
elkostnader. 

Tidplan 

Aktivitet Senaste tidpunkt 

PTS kallar till ett inledande tillsynsmöte. 30 juni 2019 

Tillståndshavaren ger in utbyggnadsplan för hela utbyggnadsperioden. 1 januari 2020 

PTS återkopplar på utbyggnadsplanen. 1 april 2020 

Tillståndshavaren ger in eventuella revideringar av utbyggnadsplanen. PTS 
återkopplar i förekommande fall. 

Fortlöpande men senast 
den 1 december varje år 

Utbyggnadsår 1 avslutas 31 december 2021 

Tillståndshavaren ger in tillsynsunderlag för faktisk utbyggnad och en 
uppskattning av kostnader för anslutning till elnätet för utbyggnadsår 1. 

31 januari 2022 

PTS återkopplar på tillsynsunderlag. 30 april 2022 

Tillståndshavaren ger in underlag som styrker faktiska kostnader för 
anslutning till elnätet, för utbyggnadsår 1. Återkoppling i förekommande fall 
från PTS. 

31 maj 2022 



Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet, dnr 
17-9908 
 
 

3 
 

Tillståndshavaren ger in eventuella revideringar av utbyggnadsplanen. PTS 
återkopplar i förekommande fall. 

Fortlöpande men senast 
den 1 december 2022 

Utbyggnadsår 2 avslutas 31 december 2022 

Tillståndshavaren ger in tillsynsunderlag för faktisk utbyggnad och en 
uppskattning av kostnader för anslutning till elnätet t.o.m. utbyggnadsår 2. 

31 januari 2023 

PTS återkopplar på tillsynsunderlag. 30 april 2023 

Tillståndshavaren ger in underlag som styrker faktiska kostnader för 
anslutning till elnätet t.o.m. utbyggnadsår 2. Återkoppling i förekommande 
fall från PTS. 

31 maj 2023 

Tillståndshavaren ger in eventuella revideringar av utbyggnadsplanen. PTS 
återkopplar i förekommande fall. 

Fortlöpande men senast 
den 1 december 2023 

Utbyggnadsår 3 avslutas 31 december 2023 

Tillståndshavaren ger in tillsynsunderlag för faktisk utbyggnad och en 
uppskattning av kostnader för anslutning till elnätet t.o.m. utbyggnadsår 3. 

31 januari 2024 

PTS återkopplar på tillsynsunderlag. 30 april 2024 

Tillståndshavaren ger in underlag som styrker faktiska kostnader för 
anslutning till elnätet t.o.m. utbyggnadsår 3. Återkoppling i förekommande 
fall från PTS. 

31 maj 2024 

Tillståndshavaren ger in eventuella revideringar av utbyggnadsplanen. PTS 
återkopplar i förekommande fall. 

Fortlöpande men senast 
den 1 december 2024 

Utbyggnadsår 4 avslutas 31 december 2024 

Tillståndshavaren ger in tillsynsunderlag för faktisk utbyggnad och en 
uppskattning av kostnader för anslutning till elnätet för hela 
utbyggnadsperioden fram till den 31 december 2024. 

31 januari 2025 

PTS återkopplar på tillsynsunderlag för utbyggnadsår 1-4. 30 april 2025 

Tillståndshavaren ger in komplett underlag som styrker faktiska kostnader 
för anslutning till elnätet för alla master som önskas avräknas under 
utbyggnadsår 1-4. 

31 maj 2025 

PTS gör en slutlig bedömning och godkännande avseende avräkning för hela 
utbyggnadsperioden. 

31 augusti 2025 

 


