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1 Inledning 

Frekvensbandet 694–790 MHz (härefter 700 MHz-bandet) användes i sin 
helhet för marksänd tv till och med den 31 oktober 2017. Av regeringens 
beslut den 1 juni 2017 (ku2017/01429/MF) följer att sändningsutrymme 
utöver 703–713 MHz och 758–768 MHz därefter är tillgängligt för andra 
ändamål än marksänd tv. 

PTS bjuder härmed in till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i det 
tillgängliga frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet för markbundna system som 
kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster. 

Frekvensutrymmet har indelats i åtta frekvensblock (fyra för Frequency 
Division Duplex) och fyra för Supplemental Down Link), vilket begränsats till 
sju tillstånd varav två till varandra angränsande block om 2×5 MHz FDD 
utgör ett tillstånd. 

Tilldelning ska för sex av tillstånden ske genom spektrumauktion. Utöver dessa 
kommer ett tillstånd förenas med villkor om täckning och utbyggnad. 
Tilldelning av det sistnämnda tillståndet ska ske genom ett kombinerat 
urvalsförfarande, där bud upp till och med ett fastställt takbelopp om  
300 miljoner SEK ska utgöra ett bindande villkor om täckning och utbyggnad 
och inte betalas som auktionslikvid.  

Den som vill delta i auktionen ska inkomma till PTS med en skriftlig ansökan 
och en bankgaranti, se kapitel 4. 

Förfarandet genomförs med stöd av:  

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

- PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner1 

- PTS förskrifter (PTSFS 2018:XX) om ett kombinerat urvalsförfarande 
för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet 

Den som vill delta i auktionen uppmanas att noga läsa igenom inbjudan och de 
aktuella föreskrifterna.  

                                                 
1 ändrade genom PTSFS 2010:5 och PTSFS 2016:2 
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Den som vill lämna bud i auktionen måste ha god kännedom om 
bestämmelserna för att inte riskera att förlora möjligheten att delta. 
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2 Tillstånd och tillståndsvillkor 

2.1 Allmänt om tillståndsvillkor 
Tillståndsvillkoren återfinns i bilaga A. Smärre justeringar av villkoren kan 
förekomma i samband med slutligt beslut om tilldelning. Varje tillstånd 
kommer att förenas med de villkor i bilaga A som är tillämpliga för respektive 
tillstånd. 

2.2 Tillståndstid 
Tillstånd och tillståndsvillkor gäller från och med dagen för tilldelningsbeslutet 
till och med den 31 december 2040. 

En tillståndstid på 20–25 år är lämplig enligt PTS bedömning, främst för att ge 
tillståndshavaren den tid som krävs för att få ett rimligt ekonomiskt utbyte av 
investeringarna. 

2.3 Geografiskt område och frekvensblock 
Tilldelningen avser nationella tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-
bandet. 

 Två tillstånd om 2×5 MHz för FDD (Frequency Division Duplex);  
grönt i bilderna nedan. 

 Ett tillstånd för två angränsande frekvensblock om 2×5 MHz i upp-
respektive nedlänk, dvs. sammantaget 2×10 MHz för FDD med 
täcknings- och utbyggnadskrav; ljusrosa i bilderna nedan. 

 Fyra tillstånd om 1×5 MHz för SDL (Supplemental Down Link); lila i 
bilderna nedan. 

 

De tre bilderna i Figur 1 presenterar de tre placeringsalternativen för tillstånden 
i auktionen. Ljusblå färg i bilderna markerar duplexgap och skyddsband. 
Mörkröd färg markerar de 2×10 MHz i 700 MHz-bandet som fortfarande är 
tillgängliga för marksänd tv. Dessa omfattas inte av tilldelningen enligt denna 
inbjudan. 
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Figur 1 Placeringsalternativ 

 

Blockindelningen i tabellform: 

Frekvensblock Upplänksbandet (MHz) Nedlänksbandet (MHz) 

FDD1 713−718 768−773 

FDD2 718−723 773−778 

FDD3 723−728 778−783 

FDD4 728–733 783–788 

Tabell 1 Frekvensblock FDD 

Frekvensblock Frekvensområde (MHz) 

SDL1 738–743 

SDL2 743–748 

SDL3 748–753 

SDL4 753–758 

Tabell 2 Frekvensblock SDL 
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2.4 Användning och tekniska villkor 
2.4.1 Användningsområde 

EU-kommissionen har den 26 april 2016 (2016/687/EU) beslutat att 700 
MHz-bandet ska användas för markbundna system som kan tillhandahålla 
trådlösa bredbandstjänster och beslutat om de tekniska villkoren. 2 

Den internationellt harmoniserade bandplanen består av 2×30 MHz för FDD 
och 20 MHz för SDL. 

Denna inbjudan till ansökan avser tillstånd för totalt 2×20 MHz för FDD och 
20 MHz för SDL. 

2.4.2 Spektrummask och effektnivåer 

2.4.2.1. Utformning  

De tekniska villkoren är utformade för att möjliggöra samexistens mellan 
tillståndshavare för trådlösa bredbandstjänster i 700 MHz-bandet, även relativt 
andra användningar i samma frekvensband och för att skydda användningar i 
angränsande frekvensband. De tekniska villkoren definieras genom en s.k. 
Block Edge Mask (BEM) vars nivåer följer av kommissionens 
genomförandebeslut 2016/687/EU. 

2.4.2.2. Basstationers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

Tillstånden i 700 MHz-bandet ger möjlighet för tillståndshavarna att, under 
vissa förutsättningar, använda en utstrålad effekt upp till 67 dBm e.i.r.p.3 
 
2.4.2.3. Terminalers utstrålade effekt inom eget frekvensblock 

Tillstånden i 700 MHz-bandet ger möjlighet för tillståndshavarna att använda 
en högre medeleffekt än 23 dBm för installationer av terminaler utanför tätort. 
Detta förutsätter dock att inga störningar orsakas på annan radioanvändning 
och att tillämpliga skyldigheter mot andra länder är fullgjorda. 
 
2.4.2.4. Terminalers utstrålade effekt i frekvensbandet 470694 MHz 

I frekvensbandet 470694 MHz får utstrålad effekt från terminaler, uttryckt 
som e.i.r.p. respektive t.r.p.4, i medel inte 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 

                                                 
2 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/687 av den 28 april 2016 om harmonisering av 
frekvensbandet 694–790 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster 
och för flexibel nationell användning i unionen. 
3 e.i.r.p. = equivalent isotropically radiated power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt) 
4 t.r.p. = total radiated power (totalt utstrålad effekt) 
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inom eget frekvensblock eller en bandbredd större än 10 MHz ska denne 
redovisa på vilket sätt kravet på -42 dBm/8 MHz uppnås. 
 

2.5 Delad användning 
Användningen i 700 MHz-bandet till följd av detta tilldelningsförfarande ska 
vara prioriterad och skyddad från skadlig störning. 

PTS utfärdar som regel inga exklusiva rättigheter till frekvensspektrum utan har 
möjlighet att bevilja t.ex. lokala och tillfälliga tillstånd för andra användare 
(sekundära användare). Sådana tillstånd kan beviljas om användningen inte 
riskerar att störa den primära användningen. Sådana användningar kan t.ex. 
vara lokala mobila bredbandsnät, lokala trådlösa nätverk, tillfälliga videolänkar 
eller trådlösa mikrofoner. Frekvensbandet 700 MHz utgör inget undantag 
härvidlag.  

Delad användning kan komma att möjliggöras genom ett framtida 
standardiserat regelverk eller sofistikerad teknik (t.ex. koncept liknande LSA5 
med databasstöd). För det fall att ett sådant regelverk kommer på plats, vilket 
inte kan uteslutas hända under den föreslagna tillståndstiden, behöver 
information om den primära användningen göras tillgänglig.  

Berörda aktörer och PTS kan behöva samarbeta om formerna för hur 
information om användningen ska kunna delas. PTS inriktning är att den 
administrativa bördan för alla parter ska vara proportionerlig i förhållande till 
dess syfte. 

2.6 Koordinering 
2.6.1 Koordineringsavtal med andra länder 

All radioanvändning i 700 MHz-bandet ska följa de internationella och 
bilaterala avtal som Sverige ingår med andra länder. Tillstånden förenas därför 
med villkor om att följa internationella koordineringsavtal. Utbyggnaden kan 
behöva anpassas för att uppfylla koordineringskraven.  

Sverige har ingått ett antal avtal med andra länder för att koordinera 
användningen vid landsgräns, för närvarande finns ingångna avtal med 
Danmark, Finland, Norge och länderna runt Östersjön. Avtalen reglerar bland 
annat vilka nivåer på fältstyrkor som får alstras respektive tålas av bland annat 
mobilbasstationer och när detaljerad koordinering måste vidtas. De 

                                                 
5 LSA: Licensed Shared Access 
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koordineringsavtal och överenskommelser som Sverige har ingått, eller 
kommer att ingå, publiceras på PTS webbplats.6 

2.6.2 Samråd med Försvarsmakten 

Tillstånden förenas med villkor om att tillståndshavaren ska koordinera med 
och inhämta samtycke från Försvarsmakten vid samtliga nyinstallationer och 
förändringar av befintliga installationer inom Ystads, Gotlands och Karlskrona 
kommuner. Motsvarande krav återfinns i bland annat tillstånden för 800 MHz-
bandet. Störningsrisken kan minimeras t.ex. genom att den utsända effekten 
riktas åt ett annat håll eller minskas generellt i alla riktningar.  

Samrådet initieras lämpligen av att tillståndshavaren fyller i en 
inplaceringsblankett som återfinns på Försvarsmaktens hemsida, och som 
sedan skickas till Försvarsmakten.  

Det finns en etablerad rutin kring samrådsprocessen sedan 2010, bland annat 
med anvisningar om att parterna ska utse kontaktpersoner. 

2.7 Åtagande att avhjälpa störningar på tv-mottagning 
och om samarbete 

2.7.1 Krav för att skydda mottagning av marksänd tv 

Mottagning av marksänd tv i frekvensbandet 470–694 MHz bidrar till den fria 
åsiktsbildningen och är skyddad enligt LEK. Tillstånden i 700 MHz-bandet 
förenas därför med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar 
på tv-mottagning i frekvensbandet 470–694 MHz (tv-störningar). 

I tillståndsvillkoren finns en definition av vad som är en tv-störning. 

2.7.2 Krav på samarbete 

Åtagandet innebär att tillståndshavaren ska etablera och vidmakthålla ett 
samarbete med övriga tillståndshavare i 700 MHz-bandet för att snabbt och 
effektivt kunna vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa tv-störningar som kan 
uppstå vid användningen av 700 MHz-bandet. 

Åtagandet överensstämmer med det som gäller för tillståndshavarna i 800 
MHz-bandet och medför bland annat en skyldighet att medverka till en 
gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet och att identifiera, undersöka 
och avhjälpa tv-störningar. 

                                                 
6 Se http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Koordineringsavtal/Mobiltelefoni/. På denna webbplats 
finns även andra koordineringsavtal som används för mobila tjänster, såsom t.ex. 2,6 GHz och 3,6–
3,8 GHz-banden, att tillgå. 
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Åtagandet att samarbeta och avhjälpa tv-störningar är en förutsättning för att 
få delta i auktionen. Åtagandet görs i ansökan och kommer med stöd av 3 kap. 
11 § första stycket 8 LEK att utgöra ett tillståndsvillkor.  

Kostnader som är förknippade med samarbete, undersökning och åtgärder för 
att avhjälpa tv-störningar ska bekostas av tillståndshavarna i 700 MHz-bandet. 
Tillståndshavarna får sinsemellan komma överens om en rimlig och skälig 
kostnadsfördelning för samarbete och undersökningar. En undersökning av 
orsaken till tv-störningen ska vara kostnadsfri för tv-tittaren, oavsett om 
upphovet till störningen konstateras ligga hos en tillståndshavare eller är av 
annat slag. Den tillståndshavare som har orsakat tv-störningen ska bekosta de 
åtgärder som vidtas för avhjälpande.  

Skyldigheten att avhjälpa störningar på tv-mottagare omfattar fast bosatt 
befolkning. Avgränsningen till fast bosatt befolkning motsvarar 
sändningsskyldigheten enligt programföretagens tillstånd att sända marksänd 
television.  

Det är endast störningar enligt definitionen i tillståndsvillkoret (tv-störning) 
som omfattas av åtagandet. 

2.8 Övriga villkor  
2.8.1 Frivillig samordning mellan tillståndshavare 

Tillståndsvillkoren tillåter att berörda tillståndshavare får komma överens om 
att samordna hur man möter de tekniska kraven. Samordningen innebär, om 
flera tillståndshavare förekommer i det tillgängliga frekvensutrymmet i  
700 MHz-bandet, att de därigenom kan avvika från vissa tekniska krav i 
tillståndsvillkoren. Samordningen får inte innebära avvikelser som drabbar 
tredje part. 

2.8.2 Planering av radionätet 

Tillståndshavaren ansvarar för planeringen av radionätet. 
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3 Tillstånd förenat med villkor om 
täckning och utbyggnad  

Tillståndsvillkoren återfinns i bilaga A. Smärre justeringar av villkoren kan 
förekomma i samband med slutligt beslut om tilldelning. 

3.1 Syfte med krav på täckning och utbyggnad 
Den 18 december 2016 presenterade regeringen en bredbandsstrategi, Sverige 
helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 7. Denna innehåller bland annat ett 
mobilitetsmål formulerat som att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila 
tjänster av god kvalitet år 2023. Mobilitetsmålet ska svara mot den förväntade 
efterfrågan på mobila tjänster som människor rimligen har utanför hemmet 
eller arbetet. 

Frekvensbandet 700 MHz har förutsättningar att bidra till god täckning av 
mobila telefoni- och bredbandstjänster. Enligt slutsatserna i PTS ”Rapport av 
regeringsuppdrag att utreda framtida användning av 700 MHz-bandet”8 borde ett 
täcknings- och utbyggnadskrav bidra till ökad tillgång på mobila 
kommunikationstjänster där konsumenter befinner sig.  

För att förbättra utomhustäckningen för tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s) 
där konsumenter vistas och för att skapa täckning i områden som av olika 
anledningar är viktiga att täcka ur ett samhällsperspektiv ska ett av de tillstånd 
avseende FDD som nu tilldelas förenas med ett villkor om täckning och 
utbyggnad. Utbyggnaden förväntas även leda till en förbättrad 
inomhustäckning i närheten av de nya masterna. 

3.2 Kravets utformning 
3.2.1 Takbelopp och täckningskravsbelopp 

Täcknings- och utbyggnadskravet utformas som ett åtagande att åstadkomma 
täckning i ytor, som tillståndshavaren väljer bland de prioriterade ytor som 
definieras i bilaga B.  

Det lägsta bud som kan läggas på tillståndet är 200 miljoner SEK. Det s.k. 
takbeloppet är 300 miljoner SEK. Takbeloppet utgör den högsta gränsen för vad 
en budgivare kan erbjuda i form av utfästelse om täckning och utbyggnad. Bud 
upp till och med takbeloppet utgör en bindande utfästelse om täckning och 
utbyggnad till motsvarande värde och betalas inte som auktionslikvid. Om 

                                                 
7 Diarienummer: N2016/08008/D 
8 PTS-ER-2015:15 
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vinnande bud överstiger takbeloppet ska den överskjutande delen betalas som 
auktionslikvid.  

Den summa som vinnande budgivare bjudit för täckning och utbyggnad, som 
lägst bud om 200 miljoner SEK och som mest takbeloppet om 300 miljoner 
SEK, utgör det s.k. täckningskravbeloppet. Täckningskravsbeloppet innefattar inte 
mervärdesskatt och ska årligen justeras med hänsyn till inflationen9. 

PTS har identifierat ytor, se avsnitt 3.2.2 nedan, inom vilka det finns 
täckningsluckor, s.k. prioriterade ytor typ 1 eller 2. Den budgivare som vinner 
tillståndet förenat med täcknings- och utbyggnadskravet ska bygga ut för 
täckning inom de prioriterade ytorna tills täckningskravsbeloppet är förbrukat. 
Avräkningsmodellen beskrivs närmare i avsnitt 3.4 nedan. 

De detaljerade kraven på täckning och utbyggnad återfinns i bilaga A. 

3.2.2 Prioriterade ytor 

De täckningsluckor som ligger i närheten av väg, hushåll och fritidshus utgör 
de prioriterade ytorna. De prioriterade ytorna har definierats i två typer: 

 Prioriterad yta  typ 1: Yta som saknar utomhustäckning för tal- och 
datatjänst med 10 Mbit/s 

 Prioriterad yta  typ 2: Yta som saknar utomhustäckning för datatjänst 
med 10 Mbit/s 
 

I båda fallen görs antagandet om handburen terminal. 

Nedan följer ett exempel på hur de prioriterade ytorna kan se ut. 

                                                 
9Täckningskravsbeloppet ska justeras för inflation årligen med start den 31 januari 2020. Fr.o.m. den 
31 januari 2022 ska den del av täckningskravsbeloppet som återstår varje år, efter avdrag för de kostnader 
som har avräknats för utbyggnaden, justeras med inflationen. Årsmedeltalet för konsumentprisindex 
(1980=100) används som inflationsmått. Uppräkningen sker varje år till dess att utlovade medel för 
täckning är avräknade. 
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Figur 2: Exempel på hur de prioriterade ytorna kan se ut. Röd yta motsvarar prioriterad 
yta typ 1 (yta där täckning för tal- och datatjänst saknas), blå yta motsvarar prioriterad 
yta typ 2 (yta där täckning för datatjänst saknas). 

Kartor över prioriterade ytor utgör bilaga B till denna allmänna inbjudan. De 
prioriterade ytorna finns också att tillgå elektroniskt som GIS10-data i MapInfo-
format och kan nås via PTS webbplats. 

3.2.3 Fördelning av täckningskravsbeloppet 

100 miljoner SEK11 av täckningskravsbeloppet ska användas för att 
tillhandahålla täckning inom prioriterade ytor som saknar utomhustäckning för 
tal- och datatjänst med 10 Mbit/s, Prioriterad yta  typ 1. Resterande del av 
täckningskravsbeloppet får användas efter eget val också inom prioriterade ytor 
som endast saknar utomhustäckning för datatjänst med 10 Mbit/s, dvs. 
Prioriterad yta  typ 2. 

Andelen prioriterad yta varierar mellan länen. Minst 50 procent av 
täckningskravsbeloppet ska därför användas för att täcka prioriterade ytor i 
Jämtlands, Dalarnas, Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs 
och Värmlands län där andelen sådana ytor är störst. Den procentuella 
fördelningen återfinns i bilaga A. Tillståndshavaren får använda resterande 50 
procent efter eget val bland de övriga prioriterade ytorna, vilka även kan vara 
belägna i andra län. 

                                                 
10 Geografiskt informationssystem 
11 Justeras för inflation med start den 31 januari 2020. Årsmedeltalet för konsumentprisindex (KPI, 
1980=100) används som inflationsmått  
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Täckning enligt de krav som ställs i tillståndsvillkoren ska upprätthållas från 
driftsättning av masten och under hela den återstående tillståndsperioden. 

3.3 Tidplan 
Utbyggnaden av täckning ska fortgå till dess att de kostnader som får avräknas 
enligt avräkningsmodellen uppgår till täckningskravsbeloppet och detta således 
är förbrukat. 

 Senast den 31 december 2021 ska tillståndshavaren ha genomfört en 
utbyggnad som kan avräknas till ett belopp motsvarande 25 procent av 
täckningskravsbeloppet. 

 Senast den 31 december 2022 ska tillståndshavaren ha genomfört en 
utbyggnad som kan avräknas till ett belopp motsvarande 50 procent av 
täckningskravsbeloppet. 

 Senast den 31 december 2023 ska tillståndshavaren ha genomfört en 
utbyggnad som kan avräknas till ett belopp motsvarande 75 procent av 
täckningskravsbeloppet. 

 Senast den 31 december 2024 ska tillståndshavaren ha genomfört en 
utbyggnad som kan avräknas till ett belopp motsvarande 100 procent 
av täckningskravsbeloppet. 

3.4 Avräkningsmodell  
Varje ny mast12 som etableras till följd av kravet på täckning och utbyggnad ska 
godkännas av PTS för att få avräknas från täckningskravsbeloppet. Avräkning 
får ske med ett schablonbelopp om en (1) miljon SEK. PTS har som grund för 
schablonens storlek använt data från Mobil-LRIC.13 Schablonen kommer att 
justeras årligen med hänsyn till inflationen.14  

Kostnader, utöver schablonbeloppet, får även avräknas för anslutning till 
elnätet, dvs. den anslutningsavgift som faktureras av det aktuella 
elnätsföretaget.15 Det maximala belopp som får avräknas för el är två 
(2) miljoner SEK, exklusive mervärdesskatt, per mast.16  

                                                 
12 Med mast avses i denna allmänna inbjudan den byggnation som bär antennerna (antennbäraren) och 
den byggnation (teknikutrymme) som inrymmer radioutrustningen. Även själva radioutrustningen, 
antennerna och övrig kringutrustning som krävs innefattas i begreppet mast. 
13 Se Cost of a rural LTE site in Sweden, 23 mars 2016, Analysys Mason, aktbilaga 29 i PTS dnr 15-6916 
14 Schablonen ska justeras för inflation med start den 31 januari 2020. Årsmedeltalet för 
konsumentprisindex (KPI, 1980=100) används som inflationsmått. 
15 Gäller elnät fram till anslutningspunkt för platsen för masten. 
16 Det måste gå att härleda kostnaden till masten varför uppgift som styrker detta, såsom site-id, ska 
framgå på det underlag som lämnas till PTS. 
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Tillståndshavare får, förutom schablonbeloppet och faktiska kostnader för 
anslutning till elnätet, inte avräkna några ytterligare kostnader.  

För att tillståndshavaren ska få avräkna sig en mast måste denna vara driftsatt 
och uppfylla villkoren som återfinns i bilaga A. 

3.5 Uppföljning av täcknings- och utbyggnadskravet 
PTS har utarbetat en översiktlig tillsynsplan för hur täcknings- och 
utbyggnadskravet ska följas upp. Planen återfinns i bilaga E. 
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4 Ansökan om att delta i auktionen 

4.1 Allmänna villkor för ansökan och deltagande 
Den som vill delta som budgivare i auktionen ska inom ansökningstiden 
inkomma med en fullständig ansökan till PTS om att delta i auktionen. 
Ansökan måste uppfylla kraven i PTS föreskrifter om spektrumauktioner och 
denna allmänna inbjudan. 

För att få delta i auktionen gäller följande: 

 att sökanden inte är på obestånd, 
 att bud som läggs i auktionen härrör från sökanden, 
 att sökanden inte är närstående med en annan sökande, och 
 att sökanden vid tidpunkten för ansökan uppfyller och under auktionen 

kommer att uppfylla tillämpliga bestämmelser i PTS föreskrifter och 
denna allmänna inbjudan. 

4.2 Närståenderegel 
Om två eller flera sökande är närstående får endast en av dem delta i 
auktionen. Närståenderegeln innebär att 

- alla företag som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 4 § 
årsredovisningslagen (1995:1554) anses vara närstående,  

- om ett företag eller en koncern innehar hälften av rösterna för samtliga 
andelar i ett annat företag anses detta företag (och dess eventuella 
dotterföretag) som närstående till det ägande företaget och till alla 
företag som ingår i den ägande koncernen. 

Närståenderegeln innebär att bl.a. de hälftenägda nätföretag som finns på 
mobiltelefonimarknaden anses vara närstående till sina ägare. Två operatörer 
som äger hälften var av ett gemensamt nätbolag anses inte vara närstående till 
varandra.  

Sökanden ska i samband med ansökan inkomma med uppgift om vilka företag 
som är närstående sökanden enligt ovanstående närståenderegel. Om två eller 
flera sökande är närstående med varandra ska de på begäran av PTS ange vilket 
av företagen som ska delta i auktionen. Följs inte denna begäran får inget av de 
närstående företagen delta i auktionen. 
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Om det under auktionen kommer till PTS kännedom att en budgivare 
inkommit med oriktiga uppgifter om närståendeförhållanden, kan PTS fatta 
beslut om att stänga av budgivaren från deltagande. 

4.3 Ansökan  
4.3.1 Ansökningsdatum 

En fullständig ansökan ska ha inkommit till PTS senast [datum]. Handlingarna 
ska lämnas i ett förseglat omslag (kuvert) märkt ”Ansökan 700 MHz-
tilldelning”. 

Ansökningshandlingar som kommer in för sent tas inte upp till prövning. 

Ansökan som skickas med post, skickas till följande adress: 

Post- och telestyrelsen 
”Ansökan 700 MHz-tilldelning” 
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Ansökan kan även lämnas personligen eller via bud i receptionen på PTS, 
Valhallavägen 117, Stockholm, måndag till fredag kl. 08.00–17.00. 

Ansökningarna kommer att öppnas den [datum]. PTS granskar därefter 
ansökningarna och beslutar om sökanden ska godkännas eller inte. Beslutet 
delges sökanden. I övrigt råder sekretess för uppgifter om deltagare i 
auktionen. 

Den som har kommit in med en ansökan och godkänts som budgivare har rätt 
att sedan avstå från att lägga bud i auktionen.  

4.3.2 Ansökans innehåll 

Ansökan ska göras på den blankett som PTS tillhandahåller, se bilaga C, och 
lämnas in i original till PTS. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av 
behörig firmatecknare. Ansökan innehåller även en förbindelse om att avhjälpa 
tv-störningar, vilken måste undertecknas för att ansökan ska anses vara 
fullständig.  

4.4 Bilagor till ansökan 
4.4.1 Utdrag ur näringslivsregistret 

Till ansökan ska bifogas ett utdrag från näringslivsregistret (eller motsvarande 
för utländska sökande) med uppgift om bl.a. firma, behörig firmatecknare och 
organisationsnummer. Utdraget får inte vara äldre än sex (6) månader. 
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Om utdraget ur näringslivsregistret eller motsvarande inte är på svenska eller 
engelska, ska en svensk eller engelsk översättning av utdraget bifogas ansökan. 
Om det inte tydligt framgår av utdraget att den som undertecknat ansöknings-
blanketten (eller fullmakten) är behörig firmatecknare för sökanden, ska också 
en kort beskrivning av firmateckningsrätten bifogas ansökan med hänvisningar 
till relevant lagstiftning. 

4.4.2 Fullmakt i original 

Om den som undertecknat ansökningsblanketten inte är firmatecknare ska 
fullmakt i original avseende behörigheten ges in till PTS tillsammans med 
ansökningsblanketten. Fullmakt ska vara av undertecknad av behörig 
firmatecknare för sökanden. 

4.4.3 Bankgaranti 

4.4.3.1. Utformning 

Bankgarantin ska vara utställd i svenska kronor (SEK) och ha det innehåll som 
framgår av bilaga D. Bankgarantin ska vidare vara utställd av ett kreditinstitut, 
t.ex. en bank, eller ett finansiellt institut i en medlemsstat i EU, Island, 
Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 

4.4.3.2. Garantibelopp 

Bankgarantins belopp ska uppgå till 50 miljoner SEK. Beloppets storlek 
motsvarar lägsta bud för ett SDL-tillstånd i auktionen. 
 
4.4.3.3. Återsändande och ianspråktagande av bankgaranti 

Om PTS beslutat att en sökande inte får delta i auktionen, återsänds 
bankgarantin. 

När auktionen har avslutats, återsänds bankgarantin till en sökande som inte 
vunnit budgivningen på något frekvensblock. Bankgarantin skickas till den 
adress som sökanden uppgett. 

Bankgaranti från vinnande budgivare återsänds när PTS har erhållit betalning 
för auktionslikvid och handläggningsavgift. Bankgarantin skickas till den adress 
som sökanden uppgett. Om betalning inte sker i rätt tid, kommer bankgarantin 
att tas i anspråk, i första hand till betalning av handläggningsavgiften och i 
andra hand till betalning av delar av auktionslikviden. 

4.4.4 Uppgift om närstående enligt närståenderegeln 

Sökanden ska i samband med ansökan inkomma med uppgift om vilka företag 
som är närstående sökanden enligt ovanstående närståenderegel. 
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4.5 Kontaktperson 
All korrespondens i tilldelningsärendet ställs till den kontaktperson som har 
angivits i ansökan. Det innebär bl.a. att uppgifter om inloggning i 
auktionssystemet skickas enbart till kontaktpersonen. Denne måste därför vara 
tillgänglig under kontorstid från och med ansökan tills auktionen har avslutats. 

4.6 Grunder för avslag på ansökan eller avstängning 
under förfarandet 

PTS kan avslå en sökandes ansökan eller avstänga en budgivare från deltagande 
i auktionen på bl.a. följande grunder: 

 om ansökan inkommit för sent till PTS, 
 om ansökan inte är fullständig, 
 om ansökan innehåller oriktiga uppgifter, 
 om bankgarantins innehåll inte överensstämmer med mallen i bilaga 

D,  
 om sökanden är på obestånd, eller 
 om två eller flera budgivare samordnar budgivning eller på annat sätt 

samarbetar under auktionsförfarandet. 
 
4.7 Tidsåtgång och hålltider 
PTS bedömer att auktionen kommer att pågå under två till tio arbetsdagar men 
sökanden bör förbereda sig på att den kan komma att ta längre tid.  

PTS avser att hålla en provauktion och rekommenderar alla sökande som har 
godkänts att delta. Alla godkända sökande kommer att få en inbjudan.  

Observera följande viktiga datum: 

 [datum] 
Ansökningshandlingar ska ha kommit in till PTS 

 [datum] 
Planerat datum för provauktion 

 Den 4 december 2018 
Planerat datum för auktionsstart 
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5 Auktionsförfarande  

5.1 Allmänt 
5.1.1 Elektronisk auktion över internet 

Auktionen för att tilldela tillstånden genomförs som en elektronisk auktion 
över internet. PTS kommer att genomföra auktionen i samarbete med en 
extern leverantör. Auktionssystemet som används kommer att kunna testas i 
den provauktion som PTS anordnar. Hela auktionen, inklusive den avslutande 
placeringsrundan, genomförs i auktionssystemet över internet. 

PTS kommer senast den [datum] att kontakta de sökande som har blivit 
godkända att delta i auktionen för ytterligare information. 

Budgivarna kommer före auktionen att få information om inloggning och en 
detaljerad budgivarmanual på engelska för att kunna sätta sig in i det 
engelskspråkiga auktionssystemet. 

En budgivare är enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 
spektrumauktioner den som kommit in med en ansökan att delta i 
urvalsförfarande och som uppfyller kraven i Post- och telestyrelsens beslut den 
[datum] att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan. 

5.1.2 Inloggningsuppgifter och internetuppkoppling 

Auktionen kommer att genomföras över internet med ett system som 
tillhandahålls genom PTS försorg. 

Den kontaktperson som budgivaren uppgett kommer i god tid före auktionen 
att få följande uppgifter om auktionssystemet: inloggningsuppgifter, 
webbadress för att logga in, budgivarmanual och telefonnummer för 
supportärenden, vilka hanteras på svenska. 

Budgivarna är själva ansvariga för sitt deltagande, t.ex. att deras datorer och 
internetuppkoppling och övrig utrustning fungerar, att rätt personal deltar och 
att de egna inloggningsuppgifterna förvaras säkert. 

5.1.3 Auktionstidpunkt 

Auktionen är planerad att starta den 4 december 2018. Starttidpunkten 
kommer inte att tidigareläggas. Om starttidpunkten behöver senareläggas 
kommer PTS att informera om detta på myndighetens webbplats 
www.pts.se/700MHz samt informera respektive budgivares kontaktperson om 
ändringen. 
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PTS planerar att genomföra en provauktion [datum]. PTS rekommenderar att 
alla budgivare deltar i provauktionen för att försäkra sig om att deras 
utrustning fungerar samt att de förstår hur auktionen går till. 

5.1.4 Förbud mot samarbete under auktionen 

Samarbete mellan budgivare under auktionen kan påverka utfallet av 
förfarandet. Budgivarna får därför inte samordna budgivning eller på annat sätt 
samarbeta under auktionsförfarandet. Även en överenskommelse om 
samarbete som ingås före auktionsförfarandet omfattas av förbudet. 
Diskussion om auktionen mellan budgivare kan också tolkas som samarbete.  
 
Om det kommer till PTS kännedom att två eller flera budgivare samarbetar, får 
PTS avstänga dessa från auktionen. 
 
5.1.5 Kombinerat urvalsförfarande för tillstånd förenat med villkor 

om täckning och utbyggnad  

Ett tillstånd, omfattande två angränsande block om 2×5 MHz för FDD 
vardera, är förenat med villkor om täckning och utbyggnad och kommer att 
tilldelas genom kombinerat urvalsförfarande. Särskilda bestämmelser för detta 
tillstånd finns i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2018:XY) om ett 
kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-
bandet.  

Budgivningen sker i samma auktionssystem och på samma sätt som för övriga 
tillstånd.  

Det lägsta bud som kan läggas på tillståndet förenat med villkor om täckning 
och utbyggnad är 200 miljoner SEK. Bud upp till och med det fastställda 
takbeloppet om 300 miljoner SEK utgör ett bindande åtagande om täckning 
och utbyggnad för motsvarande värde och betalas inte som auktionslikvid. Den 
del av vinnande bud som eventuellt överstiger takbeloppet erläggs som 
auktionslikvid på samma sätt som för övriga tillstånd i auktionen.  

5.2 Auktionsformat 
5.2.1 Auktionens två delar 

Auktionen genomförs i två delar. I huvuddelen auktioneras tillstånden ut 
frekvensgeneriskt, d.v.s. utan specifika frekvenser, för att sedan placeras i en 
avslutande placeringsrunda. 

5.2.2 Simultan multirundeauktion 

Auktionen av frekvenserna i 700 MHz-bandet kommer att genomföras som en 
simultan multirundeauktion (SMRA) med begränsad flytträtt och 
frekvensgeneriska block. Eftersom det finns flera versioner av 
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auktionsformatet SMRA måste en budgivare noggrant läsa igenom reglerna för 
auktionen. 

5.2.3 Blockindelning och tillstånd 

De tillstånd som ska tilldelas beskrivs i kapitel 2. Eftersom buden i huvuddelen 
av auktionen läggs på frekvensgeneriska block kommer tillstånden att placeras 
inom respektive frekvensområde i den andra delen av auktionen, 
placeringsrundan.  

Typ Tillstånd 
Antal 

tillstånd 
Specifika 

frekvenser 
Placeras inom 

frekvensområde 

A FDD (2×10 MHz) förenat 
med täckningskrav 1 Nej 713–733 MHz Upplänk 

768–788 MHz Nedlänk 

 
B FDD (2×5 MHz) 

utan täckningskrav 2 Nej 

C SDL1 (1×5 MHz) 1 Ja 738–743 MHz 

D SDL2-4 (1×5 MHz) 3 Nej 743–758 MHz 

Tabell 3 Typer av tillstånd 

5.3 Auktionsregler 
5.3.1 Definitioner 

Budrätt: En budgivares budrätt är det maximala antalet tillstånd en budgivare 
kan bjuda på i aktuell runda. En budgivares budrätt är den mindre av, i 
föregående runda, budgivarens budrätt eller aktivitet. 

Aktivitet: En budgivare måste uppnå en viss aktivitet i en runda för att inte 
minska sin budrätt i nästkommande runda. En budgivares totala aktivitet är 
summan av aktivitet för de tillstånd där budgivarens har högsta gällande bud i 
början av rundan som den inte drar tillbaka, och nya bud som läggs av 
budgivaren i rundan. 

Gällande högsta bud: Det aktuella gällande högsta budet på varje tillstånd. När 
auktionens huvuddel avslutats blir gällande högsta bud vinnande bud på 
respektive tillstånd.  

Förlängning: Kan användas av budgivare för att förlänga en runda, men kan 
även automatiskt användas om budgivaren misslyckas med att bekräfta sitt val i 
rundan. Varje budgivare i auktionen har tre (3) förlängningar att utnyttja under 
hela auktionen. Budgivare kan endast använda en (1) förlängning per 
budrunda. 
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Budnivå: Det bud budgivare måste lägga för att kunna få gällande högsta bud. 
Budnivå presenteras för varje runda och är det pris som budgivare kan bjuda 
på de olika tillstånden. Budnivån ökar endast för de typer av tillstånd som det 
har inkommit ett eller flera bud på. 

5.3.2 Övergripande genomförande av auktionen 

Auktionen är en iterativ process som genomförs i flera rundor, där varje runda 
pågår under en fördefinierad tidslucka då budgivare har möjlighet att t.ex. lägga 
nya bud, dra tillbaka gällande högsta bud eller stå kvar vid sina gällande högsta 
bud, enligt särskilda regler. 

PTS kommer för varje runda bestämma vad budnivån är för respektive typ av 
tillstånd (typ A-D i tabellen ovan). Budgivare som, utifrån budrätt, har 
möjlighet kan i varje runda bjuda på de olika tillstånden till den aktuella 
budnivån. 

Efter varje runda kommer PTS att bestämma gällande högsta bud på varje typ 
av tillstånd, där det högsta budet väljs som gällande högsta bud. Om det har 
inkommit fler bud än tillgängliga tillstånd kommer auktionssystemet att 
slumpmässigt välja ut en av dessa som gällande högsta bud. 

Huvuddelen av auktionen är avslutad när det har genomförts en (1) runda där 
inga nya bud har inkommit. 

I detta läge blir gällande högsta bud de vinnande buden. Budgivare med ett 
vinnande bud har därmed vunnit ett eller flera tillstånd, men utan specifika 
frekvenser (förutom tillstånd typ C som är frekvensspecifikt). 

PTS schemalägger sedan ytterligare en runda, placeringsrundan, där PTS 
presenterar, via samma elektroniska auktionssystem, budgivarnas möjliga 
placeringar för de tillstånd de har vunnit. Budgivarna ges möjlighet att bjuda på 
de olika placeringarna, men det är inte nödvändigt för att behålla de tillstånd 
som vunnits. 

Efter placeringsrundan identifierar PTS den placering av tillstånden som 
genererar högst värde i form av lagda bud, och detta blir den slutliga 
placeringen av tillstånden. Budgivarna behöver sedan eventuellt betala för den 
placeringen de erhåller, om det finns ett lägre bud på den vunna placeringen 
från en annan budgivare som annars skulle ha vunnit det. 
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Den totala auktionslikviden för tillstånden blir därmed de vinnande buden från 
huvuddelen av auktionen, plus eventuell likvid från den avslutande 
placeringsrundan av auktionen. 

5.3.3 Lägsta bud, budnivå, budrätt och aktivitet 

PTS kommer i auktionen att tillämpa lägsta bud på tillstånden, vilket är den 
nivån som budgivningen startar på i budrunda ett (1). Tillståndens lägsta bud 
och associerad aktivitet framgår av tabellen nedan. 

Typ Tillstånd 
Antal 

tillstånd 
Aktivitet per 

tillstånd Lägsta bud 

A FDD (2×10 MHz) förenat 
med täckningskrav 1 2 200 miljoner SEK 

B FDD (2×5 MHz) 
utan täckningskrav 2 1 100 miljoner SEK 

C SDL1 (1×5 MHz) 1 1 50 miljoner SEK 

D SDL2-4 (1×5 MHz) 3 1 50 miljoner SEK 

Tabell 4 Lägsta bud och aktivitet per tillstånd 

Budnivån för tillstånden i varje runda bestäms av PTS och publiceras i förväg. 
Budnivån kommer att öka för varje tillstånd som i föregående runda har fått 
nya bud, och det gällande högsta budet därmed höjts. PTS avser att höjningen 
av budnivån inte kommer vara lägre än 2 % av gällande högsta bud, men inte 
mer än 10 % av gällande högsta bud. 

Budrätt är enligt definitionen i början av detta kapitel det maximala antalet 
tillstånd som budgivaren kan bjuda på i rundan. Därmed kan budgivare med 
endast budrätt på ett (1) tillstånd även bjuda på tillstånd typ A. 

Varje tillstånd associeras också med en viss aktivitet, enligt tabellen ovan. En 
budgivares aktivitet i rundan är underlag för en budgivares budrätt i 
nästkommande runda. 

En budgivares aktivitet är summan av aktivitet per tillstånd som budgivaren 
lägger nya bud på i rundan och har gällande högsta bud för i början av rundan 
(som inte dras tillbaka under rundan). 

Definitionerna och ovanstående information medför att budgivare endast 
behöver ha ett (1) i budrätt för att bjuda på tillstånd typ A. Budgivare med ett 
(1) i budrätt fortsätter dock att endast ha ett (1) i budrätt i nästkommande 
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runda, eftersom nästkommande rundas budrätt är lika med det mindre av 
budgivarens aktivitet eller budrätt i föregående runda. Enligt samma regel kan 
budgivare med två (2) i budrätt bjuda på endast tillstånd A och behålla sin 
budrätt, eftersom tillstånd A ger två (2) i aktivitet. 

5.3.4 Spektrumtak 

Ett spektrumtak om 40 MHz ska tillämpas vid tilldelningen, därför kommer 
ingen budgivare kunna bjuda på mer än 40 MHz totalt. Spektrumtaket 
tillämpas oavsett om tillstånd för FDD eller SDL förvärvas. En budgivare kan 
således som mest tilldelas sammanlagt 40 MHz i auktionen. 

5.3.5 Budrundor i huvuddelen av auktionen 

I första rundan har samtliga budgivare maximal budrätt. För att behålla samma 
nivå på budrätt till nästföljande runda måste budgivarnas aktivitet i första 
rundan uppgå till samma nivå som budrätten. 
 
I efterföljande rundor kan budgivare bjuda på tillstånd enligt gällande budnivå 
för de olika tillstånden, om budgivare har budrätt att göra detta. Budgivare vars 
aktivitet från gällande högsta bud motsvarar den nivå på budrätt som denne vill 
behålla behöver inte göra någonting i rundan, eftersom aktivitet i rundan 
bestäms av gällande högsta bud och lagda nya bud. 
 
Budgivare har också möjlighet att höja sina gällande högsta bud till nästa 
budnivå i rundan. 
 
Budgivare får dra tillbaka ett (1) gällande högsta bud om: 

 något eller några av budgivarens bud i föregående runda (inklusive nya 
bud och gällande högsta bud från tidigare rundor som inte drogs 
tillbaka av budgivaren) inte blev gällande högsta bud på samma typ av 
tillstånd, 

 det gällande högsta budet inte är på tillstånd typ A 
 budgivaren endast drar tillbaka ett (1) gällande högsta bud, 
 budgivaren inte lägger ett nytt bud på samma typ av tillstånd som det 

tillbakadragna gällande högsta budet (i samma runda), 
 budgivaren lägger ett nytt bud på tillstånd typ A i samma runda som 

den drar tillbaka ett gällande högsta bud. 
 
Tillstånd där ett gällande högsta bud har dragits tillbaka står utan gällande 
högsta bud tills det har lagts ett nytt bud på tillståndet. Budnivån på tillståndet 
sänks inte till följd av att det gällande högsta budet har dragits tillbaka. 
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Budgivare kan, som tidigare nämnts, även använda maximalt en (1) förlängning 
i samma runda. Att använda en förlängning gör dock endast att rundan 
förlängs, samma regler gäller i den förlängda rundan beträffande budrätt, 
aktivitet etc. 
 
5.3.6 Bud i placeringsrundan 

När huvuddelen av auktionen avslutats blir de gällande högsta buden vinnande 
bud. Budgivare som då får ett vinnande bud är garanterade det eller de tillstånd 
som de har vinnande bud på, men utan definierade frekvenser (förutom för 
tillstånd typ C, som är frekvensspecifikt). 

I den avslutande delen av auktionen, placeringsrundan, bestäms det i vilka 
frekvensblock de vunna tillstånden placeras. Detta genomförs endast i en 
runda där budgivarna får bjuda på alla deras möjliga placeringar som garanterar 
samtliga budgivare angränsande tillstånd inom FDD respektive SDL.  

Budgivarna får bjuda fritt på de presenterade placeringarna, vilket innebär att 
PTS inte presenterar några budnivåer i denna del av auktionen. PTS identifierar 
sedan den placering av tillstånden som totalt sett genererar högst värde i form 
av lagda bud, vilket blir den slutgiltiga placeringen av tillstånden i 
frekvensbandet. 

Budgivarna behöver eventuellt betala för placeringen, där priset beräknas 
utifrån alternativkostnad. 

En budgivares alternativkostnad beräknas genom att identifiera den placering 
av alla tillstånd som skulle generera högst värde utifall budgivarens bud skulle 
vara noll, och ta detta värde minus det värde som den totalt sett vinnande 
placeringen ger, exklusive budgivarens bud. Det budgivaren eventuellt behöver 
betala för placeringen måste följa följande regler: 

 summan av likvider att betala för budgivarna tillsammans kan inte 
överstiga summan av deras bud (i placeringsrundan), 

 summan av likvider att betala måste vara minst alternativkostnaden, 
 summan av likvider att betala måste vara det lägsta som uppfyller 

ovanstående två villkor, och 
 summan av differensen upphöjt till två (2) mellan varje budgivares 

likvid att betala och alternativkostnad ska vara så liten som möjligt. 
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5.3.7 Information under auktionen 

PTS avser att i auktionssystemet löpande informera om kommande rundor. 
Informationen här kan ses som en minsta nivå som kommer göras tillgänglig 
för budgivarna i auktionen. PTS kan även välja att publicera mer information 
om planerade budrundor. 

Inför varje budrunda lämnas information i auktionssystemet om: 
 start- och sluttidpunkt för den kommande budrundan 
 budnivå för respektive tillstånd i den kommande budrundan 

Efter varje budrunda lämnas anonymiserad information till deltagarna om 
gällande högsta bud för varje tillstånd (även tillstånd utan något gällande högsta 
bud kommer att indikeras i auktionssystemet). 

Informationen från varje budrunda kommer också att finnas tillgänglig som 
historik i auktionssystemet. 

Dessutom kommer varje budgivare att kunna se följande information: 
 på vilka tillstånd budgivaren har gällande högsta bud och storleken på 

dessa bud 
 budgivarens aktivitet i föregående budrunda och budgivarens budrätt i 

kommande budrunda 
 hur många möjligheter att förlänga som återstår för budgivaren 

5.3.8 Avstängning från deltagande 

Om det under auktionen framkommer att en budgivare inkommit med oriktiga 
uppgifter i sin ansökan eller i övrigt inte har följt regleringen i föreskrifterna får 
PTS avstänga denne från deltagande i auktionen. 

5.3.9 Oförutsedda händelser 

PTS får vid oförutsedda händelser som har stor påverkan på auktionen 
tillfälligt eller helt avbryta en viss budrunda eller auktionen. PTS har under 
sådana omständigheter rätt att när det är lämpligt: 

 återuppta auktionen eller budrundan i det skede budgivningen avbröts, 
eller 

 förklara att auktionen, en budrunda eller flera budrundor är ogiltiga och 
starta om auktionen från början eller från en viss budrunda. 

Om en oförutsedd händelse inträffar har PTS för avsikt att återuppta 
auktionen med så liten störning eller fördröjning som möjligt. Exempel på 
händelser som PTS kan bedöma som oförutsedda är tekniska avbrott som 
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drabbar PTS eller budgivarna eller att en budgivare under auktionen avstängs 
från deltagande eller stora funktionsstörningar på internet. Det är inte möjligt 
att på förhand ge en uttömmande lista på vad som ska anses vara oförutsedda 
händelser. 

Vid ett tekniskt avbrott kommer budgivarna i första hand att få information via 
respektive kontaktperson. 

5.4 Avslutande av auktionen 

Auktionen är avslutad när både huvuddelen och den avslutande 
placeringsdelen är genomförd.  

Huvuddelen av auktionen avslutas när det har genomförts en budrunda utan 
att några nya bud har inkommit och budgivarna vinner därmed de tillstånd som 
de har gällande högsta bud på. Placeringsrundan är genomförd när tiden har 
gått ut och placeringen är fastställd. Därefter får budgivarna meddelande om 
placeringen för respektive vunnet tillstånd. Efter avslutad auktion publiceras 
resultatet på PTS webbplats.  

I anslutning till att auktionen är avslutad beslutar PTS om tillstånd för de 
budgivare som vunnit.  

5.5 Exempel på en auktion 
5.5.1 Exempelauktionens förutsättningar 

Följande är ett exempel på hur budgivare kan bete sig i auktionen som beskrivs 
ovan för att visa på hur reglerna fungerar i praktiken. 

Följande exempel har två budgivare, X och Y. 

Tillstånden i exemplet är enligt följande: 

Tillstånd Innehåll Lägsta bud Aktivitet per 
tillstånd 

A FDD 2×10 MHz med täckningskrav 20 2 
B1 FDD 2×5 MHz 10 1 
B2 FDD 2×5 MHz  10 1 
C SDL 1×5 MHz  5 1 
D1 SDL 1×5 MHz  5 1 
D2 SDL 1×5 MHz  5 1 
D3 SDL 1×5 MHz  5 1 

Tabell 5 Tillstånd i exemplet 
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Anta för enkelhetens skull att budnivån ökar med 5 % i varje runda. 

5.5.2 Auktionens huvuddel 

5.5.2.1. Budrunda 1 

Budgivare X bjuder på B1, B2, D1 och D2, vilket medför att X:s aktivitet är 4. 

Budgivare Y bjuder på A och B1, vilket medför att Y:s aktivitet är 3. 

Ingen av dem överskrider spektrumtaket om 40 MHz. 

Tillstånd A, B2, D1 och D2 har erhållit ett bud var och har därmed gällande 
högsta bud. 

Tillstånd B1 har erhållit två bud, så auktionssystemet väljer slumpmässigt en av 
dem som gällande högsta bud. Resultatet blir budgivare Y:s bud. 

Resultatet av första budrundan blir därmed enligt nedan, som visar lagda bud i 
rundan, samt det bud som är valt som gällande högsta bud är i fet stil. 

A B1 B2 C D1 D2 D3 
Y (20) X (10) 

Y (10) 
X (10)  X (5) X (5)  

Tabell 6 Resultatet av den första budrundan 

5.5.2.2. Budrunda 2 

Budnivån för de tillstånd som erhöll nya bud (och därmed nya gällande högsta 
bud) i föregående runda får höjda budnivåer med 5 %. Budnivån är 21 för A, 
10,5 för B1 och B2 samt 5,3 för D1 och D2. 

Tillstånden C och D3 erhöll inga bud och fick därmed inga nya budnivåer. 

Budgivare X har 3 i aktivitet innan budgivningen i andra rundan pga. dess 
gällande högsta bud på tillstånden B2, D1 och D2. För att behålla sin budrätt 
om 4 från föregående runda måste X lägga ett nytt bud. X höjer sina bud på 
B1och B2, vilket ger en aktivitet om 4 i denna runda. 

Budgivare Y har 3 i aktivitet innan budgivningen i andra rundan pga. dess 
gällande högsta bud på tillstånden A och B1. Y gör inget i rundan och har 
därmed fortsatt aktivitet 3. 

Ingen av budgivarna överskrider spektrumtaket om 40 MHz. 
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Resultat av den andra budrundan blir därmed enligt nedan. 

A B1 B2 C D1 D2 D3 
Y (20) X (10,5) 

Y (10) 
X (10,5)  X (5) X (5)  

Tabell 7 Resultatet av den andra budrundan 

5.5.2.3. Budrunda 3 

Tillstånden B1 och B2 har erhållit nya bud i föregående runda, vilket medför 
att budnivån på dessa bud höjs med 5 % till 11,1 för respektive tillstånd. 
Budnivåerna för resterande tillstånd är oförändrade. 

Budgivare X har 4 i aktivitet från föregående runda, vilket den också har i 
denna budrunda från sina gällande högsta bud, och behöver därmed inte göra 
någonting i rundan för att behålla sin budrätt. X lägger inga nya bud i 
budrundan. 

Budgivare Y har 3 i aktivitet från föregående runda, men bara 2 i aktivitet 
innan budgivningen i denna budrunda (från gällande högsta bud på tillstånd A). 
För att få behålla sin budrätt om 3 till nästa runda måste Y lägga ytterligare 
bud. Annars sänks Y:s budrätt till 2 i nästkommande runda. Y väljer att lägga 
bud på B1, och därmed är dennes aktivitet 3. 

Ingen av budgivarna överskrider spektrumtaket om 40 MHz. 

Resultatet av den tredje budrundan blir därmed enligt nedan. 

A B1 B2 C D1 D2 D3 
Y (20) X (10,5) 

Y (11,1) 
X (10,5)  X (5) X (5)  

Tabell 8 Resultatet av den tredje budrundan 

5.5.2.4. Budrunda 4 

B1 var det enda tillståndet som fick nytt bud i föregående budrunda, och 
därmed ökar budnivån för detta tillstånd till 11,7. Resterande budnivåer är 
oförändrade. 

Budgivare X har aktivitet om 4 från föregående runda, men endast aktivitet om 
3 i nuvarande pga. dess gällande högsta bud. X väljer att dra tillbaka sitt 
gällande högsta bud på B2, vilket den kan göra eftersom inte allt som X bjöd 
på tidigare är gällande högsta bud. X lägger också ett nytt bud på tillstånd A, 
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och därmed är X:s aktivitet i budrundan 4 (2 från bud på A och 2 från gällande 
högsta bud på D1 och D2). 

Budgivare Y har 3 i aktivitet från föregående budrunda och 3 i aktivitet i denna 
budrunda från dess gällande högsta bud. Y lägger inga nya bud. 

Ingen av budgivarna överskrider spektrumtaket om 40 MHz. 

Resultatet av den fjärde budrundan blir därmed enligt nedan. 

A B1 B2 C D1 D2 D3 
X (21) 
Y (20) 

X (10,5) 
Y (11,1) 

  X (5) X (5)  

Tabell 9 Resultatet av den fjärde budrundan 

På grund av att budgivare X drog tillbaka sitt bud från B2, kommer B2 stå utan 
gällande högsta bud i början av nästa budrunda. Budnivån kommer dock att 
ligga kvar oförändrad på 11,1, som tillståndet fick i budrunda 3. 

5.5.2.5. Budrunda 5 

Budnivån för tillstånd A ökar till 22,1 på grund av att den i föregående runda 
fick ett nytt bud. Resterande budnivåer är oförändrade. 

Budgivare X har aktivitet 4 från föregående budrunda, och aktivitet om 4 innan 
budgivningen i nuvarande budrunda från sin gällande högsta bud. X lägger inga 
nya bud i rundan. 

Budgivare Y har aktivitet 3 från föregående budrunda, men bara aktivitet 1 från 
dess gällande högsta bud på B1 i denna budrunda. Y väljer att lägga ett bud på 
B2, vilket medför att Y får en aktivitet om 2 i denna budrunda. Y sänker 
därmed sin budrätt till kommande runda. 

Ingen av budgivarna överskrider spektrumtaket om 40 MHz. 

Resultatet av den femte budrundan blir därmed enligt nedan. 

A B1 B2 C D1 D2 D3 
X (21,0) 
Y (20,0) 

X (10,5) 
Y (11,1) 

Y (11,1)  X (5) X (5)  

Tabell 10 Resultatet av den femte budrundan 
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5.5.2.6. Budrunda 6 

Budnivån för tillstånd B2 ökas till 11,7, eftersom B2 fick ett nytt bud i 
föregående runda. Resterande budnivåer är oförändrade. 

Budgivare X har aktivitet 4 från föregående budrunda, och aktivitet om 4 innan 
budgivningen i nuvarande budrunda. X gör inget i budrundan. 

Budgivare Y har aktivitet 2 från föregående budrunda, och dess aktivitet är 2 
från dess gällande högsta bud innan budgivningen i budrundan. Y gör inget i 
budrundan. 

Eftersom ingen budgivare gör något i budrundan avslutas huvuddelen av 
auktionen och resultatet i Tabell 10 kvarstår. 

Ingen av budgivarna överskrider spektrumtaket om 40 MHz. 

5.5.3 Placeringsrundan 

På grund av utfallet i huvuddelen av auktionen så finns det två möjliga 
placeringar av FDD-tillstånden, då budgivare Y har rätt till angränsande 
tillstånd. 

i) Budgivare X (tillstånd A) placeras i FDD1 och FDD2, och 
budgivare Y (tillstånd B1 och B2) placeras i FDD3 och FDD4 

ii) Budgivare X (tillstånd A) placeras i FDD3 och FDD4, och 
budgivare Y (tillstånd B1 och B2) placeras i FDD1 och FDD2 

Därmed ges budgivare X och Y möjlighet att i auktionssystemet bjuda på 
placeringen FDD1 och FDD2 samt placeringen FDD3 och FDD4. X och Y 
bjuder enligt följande: 

 FDD1 & FDD2 FDD3 & FDD4 

X 10 0 

Y 8 0 

Tabell 11 Resultatet av placeringsrundan 

Den placeringen som genererar högst värde är därmed att placera budgivare 
X:s tillstånd i FDD1 och FDD2, medan Y får tillstånd i FDD3 och FDD4. 

Budgivare X behöver betala 8 för placeringen i FDD1 och FDD2, eftersom 
den placering som genererar högst värde om X skulle bjuda noll (0) är 8 (Y 
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skulle då få block FDD1 och FDD2 och generera värdet 8). Detta värde minus 
det värde den vunna placeringen ger utöver X bud (värdet av Y:s placering i 
FDD3 och FDD4), vilket är noll, ger priset 8 - 0 = 8, som X måste betala för 
placeringen. Budgivare Y behöver inte betala något för sin placering. 
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6 Beslut om tillstånd och betalning 

6.1 Beslut om tillstånd 
När auktionen är avslutad publiceras vinnande budgivare och belopp för 
respektive tillstånd, samt namnen på eventuella ytterligare budgivare i 
auktionen. Snarast därefter fattar PTS beslut om tillstånd. 

Bud som inte är vinnande bud upphör att vara bindande när auktionen har 
avslutats. Det innebär att budgivare som hade näst högsta bud för respektive 
tillstånd inte tilldelas tillståndet om vinnarens tillstånd skulle komma att 
återkallas, t.ex. på grund av att denne inkommit med oriktiga uppgifter eller i 
övrigt inte följt regleringen i PTS föreskrifter. I ett sådant fall kommer PTS att 
hålla en ny auktion för det aktuella tillståndet.  

6.2 Betalning av auktionslikvid 
Faktura på auktionslikvid skickas till vinnande budgivare efter auktionen. 
Fakturan ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. 

Betalningsskyldigheten står kvar för samtliga vinnande budgivare.  

6.3 Betalning av handläggningsavgifter 
Enligt 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter (PTSFS 2017:5) kan 
den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare, där 
tillståndsprövningen sker efter allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 8 § 
LEK, åläggas att betala en handläggningsavgift. Avgiftens storlek samt 
fördelningen mellan de betalningsansvariga framgår av de föreskrifter eller 
beslut som Post- och telestyrelsen meddelar i samband med det aktuella 
inbjudningsförfarandet.  
 
PTS kostnader i samband med förfarandet för spektrumauktionen i 700 MHz-
bandet, bl.a. konsulter, auktionssystem och översättning,  ska ersättas genom 
att fördelas som handläggningsavgift mellan de vinnande budgivarna i 
auktionen i proportion till mängden tilldelat spektrum. De kostnader som läggs 
till grund för handläggningsavgiften kommer att begränsas till högst två 
miljoner SEK för hela auktionen. 
 
Handläggningsavgiften fastställs i samband med beslut om tillstånd. Fakturan 
för avgiften ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. 
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7 Allmänna upplysningar 

7.1 Anmälningsplikt 
Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot 
ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får 
endast tillhandahållas efter anmälan till PTS. 

7.2 Avgifter 
Den som innehar tillstånd att använda radiosändare ska betala en årlig avgift 
enligt 8 kap. 17 § lagen om elektronisk kommunikation. Årsavgifternas storlek 
återfinns i PTS föreskrifter om avgifter. 

Tillkommande avgifter är årsavgifter för tillsyn och avgifter för den som är 
anmäld som operatör. Avgifternas storlek återfinns även de i PTS föreskrifter 
om avgifter.  

7.3 Överlåtelse och uthyrning av tillstånd 
Tillståndshavare har möjlighet att enligt 3 kap. 23–24 §§ lagen om elektronisk 
kommunikation överlåta eller hyra ut tillstånd eller del av tillstånd att använda 
radiosändare efter medgivande från PTS. 
 
7.4 Villkorsändring 
Tillståndsvillkoren kan enligt lagen om elektronisk kommunikation komma att 
ändras med hänsyn till framtida förändringar i radiotekniken eller ändringar i 
radioanvändningen på grund av de internationella överenskommelser som 
Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, se kapitel 7 lagen om elektronisk 
kommunikation. 

7.5 Ultra Wide Band (UWB) 
Enligt 6 § Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt 
för vissa radiosändare är tillståndsplikten undantagen för radiosändare som 
använder UWB-teknik (Ultra Wideband). Sådan utrustning får i 
frekvensutrymmet 0 – 1600 MHz sända med en högsta genomsnittlig 
effekttäthet e.i.r.p. på -90 dBm/MHz och en högsta toppeffekttäthet på -50 
dBm/50 MHz e.i.r.p. UWB-användning i stor omfattning kan således medföra 
att störningsnivån i 700 MHz-bandet ökar. 
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7.6 Återkallelse av tillstånd 
Av 7 kap. lagen om elektronisk kommunikation följer att PTS kan återkalla ett 
tillstånd som tilldelats genom en auktion, t.ex. om auktionslikviden inte betalas. 
Skyldigheten att betala avgifter och auktionslikvid kvarstår vid en sådan PTS 
åtgärd. 
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8 Frågor och information 

Information om vilka tillstånd i 700-MHz-bandet som beslutats, publiceras på 
PTS webbplats: www.pts.se/700MHz.  
 
Det går också att prenumerera på de löpande nyheter som publiceras på 
webbplatsens nyhetssidor, i detta fall radionyheter. Den som prenumererar får 
automatiskt ett e-postmeddelande när en nyhet läggs ut. Prenumerera genom 
att gå in på http://www.pts.se/prenumerera och kryssa för områdena ”Radio” 
och ”Pressmeddelanden”.  
 
All information om auktionen publiceras inte som en nyhet. Uppdaterad 
information om tilldelningen finns dock tillgänglig under förfarandet på 
www.pts.se/700MHz. 
 
Frågor kring tilldelningen kan ställas via e-post till adress XXX-bandet@pts.se. 
Frågor och PTS svar kommer att publiceras på PTS webbplats. Frågeställarens 
identitet publiceras inte. Hemliga eller affärskänsliga uppgifter bör inte lämnas i 
frågorna som skickas in till PTS. 
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9  Bilagor 

Bilaga A Tillståndsvillkor 
Bilaga B Prioriterade ytor för täckningskravet  
Bilaga C Ansökningsblankett 
Bilaga D Mall för bankgaranti 
Bilaga E Tillsynsplan avseende täcknings- och utbyggnadsvillkor 
 


