
Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, dnr 18-8496 
 

 

 

 Bilaga D 
 

 ANSÖKNINGSBLANKETT 
om att delta i auktionen för 
tillstånd att använda radiosändare 

i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden 
 

Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan! 

 

 
Sökande 

Namn (firma, förening, person)  

 
Organisations- eller personnummer (eller motsvarande för utländska sökande): 

 

Postadress  

 
 
 

Postnummer   

 
Postort 

 
 

Kontaktperson (som är behörig att företräda sökanden i auktionen): 

 

Telefon 

 

E-postadress 

 

Postadress till kontaktperson (om adressen är annan än vad som 

anges ovan): 

 

Postnummer   Postort 

 

 

Undertecknad sökande anmäler sig (genom att sätta kryss) att delta i: 

☐ auktionen för 3,5 GHz-bandet 

☐ auktionen för 2,3 GHz-bandet 

Om sökanden vill delta både i auktionen för 3,5 GHz och 2,3 GHz ska båda rutorna kryssas i. 

 

Härmed intygar undertecknad  

- att sökanden inte är på obestånd, 

- att bud som läggs i auktionen härrör från sökanden, och 

- att sökanden vid tidpunkten för ansökan uppfyller och under auktionen kommer att 

uppfylla tillämpliga bestämmelser i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner, ändrade genom PTSFS 2010:5, PTSFS 2016:2 och PTSFS 2018:1 

och den allmänna inbjudan. 

 
  



 

 

Underskrift 
Ort och datum 

 
 
Namnteckning (firmatecknare) 

 
 
Namnförtydligande 

 
 

 

Anvisningar till sökande om att delta i auktionerna för tillstånd att 

använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden 

- Ansökan om att delta i auktionerna för tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- 

och 2,3 GHz-banden ska göras på denna blankett. 

- Ansökan ska ha kommit in till PTS senast den XX januari 2019. 

- Ansökan ska ges in i förseglat kuvert. Märk kuvertet med ”Ansökan 3,5 GHz- och  
2,3 GHz-tilldelningen”. 

- Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och lämnas in i original. 

 

Till ansökan ska följande dokument bifogas: 

- Fullmakt i original för det fall ansökan undertecknas av annan än behörig 

firmatecknare. 

- Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande på engelska för utländska 

sökanden), som styrker uppgifter om firma, firmatecknare och organisationsnummer. 

- En bankgaranti om 100 miljoner SEK (vid deltagande i auktionen för 3,5 GHz-bandet 

eller både 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden) eller 20 miljoner SEK (vid deltagande endast 

i auktionen för 2,3 GHz-bandet). Använd PTS mall för bankgarantin, se bilaga E till 

allmän inbjudan.  

- Uppgift om vilka som är sökandens närstående enligt närståenderegeln i allmän 

inbjudan. 

 

En ansökan som kommer in för sent eller som inte innehåller en bankgaranti i enlighet med 

vad som anges i allmän inbjudan kommer att avvisas. En ansökan som i övrigt inte är 

fullständig kan komma att avvisas eller avslås. 


