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Post- och telestyrelsen 

Att: Anna-Maria Lann 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

3500MHzbandet@pts.se 

 

Yttrande över samråd av förslag till beslut att begränsa antalet 
tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan till 
ansökan 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av samrådet av förslag till beslut att begränsa 

antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan till ansökan, med 

diarienummer 18-8496, som Post- och telestyrelsen (”PTS”) remitterade den 7 februari 

2020 (”Samrådet”). Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning 
Tele2 drar följande slutsatser och lämnar följande förslag avseende Samrådets förslag på 

skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning: 

 

➢ Samrådets förslag i fråga om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning står 

i strid med Säkerhetsskyddslagen. 

 

➢ Samrådets förslag i fråga om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning är 

rättsosäkert. 

 

➢ Tele2 föreslår i första hand att PTS reviderar modellen för skydd av Sveriges 

säkerhet vid radioanvändning och implementerar den lösning som i tidigare 

samråd mellan marknadsaktörerna, PTS, SÄPO och Försvarsmakten har 

rekommenderats av PTS. 

 

➢ Tele2 föreslår i andra hand, för det fall PTS skulle stå fast vid den modell för skydd 

av Sveriges säkerhet vid radioanvändning som nu presenterats i Samrådet, att 

tidsutdräkten mellan ”Ansökan del 1” och ”Ansökan del 2” förlängs sådant att 

rimlig tid ges för fler samråd och iterationer mellan sökanden, PTS, 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i syfte att möjliggöra för sökanden att vidta 

eventuella korrigerande åtgärder sådant att tilltänkt radioanvändning inte anses 

kunna utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. 

 

➢ Tele2 föreslår i andra hand, för det fall PTS skulle stå fast vid den modell för skydd 

av Sveriges säkerhet vid radioanvändning som nu presenterats i Samrådet, att 

PTS säkerställer att sökanden kan få PTS:s bedömningar av sökandens svar på 

frågorna i Bilaga F prövade av högre instans utan att sökanden därmed förlorar 

möjligheten att delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen.  
 
Tele2 drar följande slutsatser och lämnar följande förslag avseende Samrådets förslag 
på auktionsförfarande: 
 
➢ Tele2 avstyrker Samrådets förslag på lägsta helbandsbud i 2,3 GHz-bandet. 
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➢ Tele2 föreslår att lägsta helbandsbud i 2,3 GHz-bandet ska beräknas med det 
genomsnittliga priset per MHz, inklusive bud i placeringsrundan, i den avslutade 
3,5 GHz-auktionen som grund. 

 
Tele2 drar följande slutsatser och lämnar följande förslag avseende Samrådets förslag på 
beslut om tillstånd och betalning: 
 

➢ Tele2 avstyrker Samrådets förslag på tidpunkt för betalning av auktionslikvid. 
 

➢ Tele2 föreslår att krav på betalning av full auktionslikvid ska ställas först då 
begränsningar till följd av befintliga tillstånd har upphört att gälla.   

 

2. Samrådets förslag på skydd av Sveriges säkerhet vid 
radioanvändning 
Samrådet innehåller väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare samråd i fråga om 

krav och villkor om syftar till att skydda Sveriges säkerhet. Förändringar har införts till följd 

av de ändringar i 3 kap. 6 § LEK som trädde i kraft den 1 januari 2020.  

 

Enligt Samrådet ska PTS, för att kunna bedöma huruvida potentiella sökandens tilltänkta 

användning av tillstånd i 3,5 och 2,3 GHz-banden kan komma att orsaka skada på 

Sveriges säkerhet, analysera de sökandens svar på frågorna i Samrådets Bilaga F. PTS:s 

analys av sökandens svar på frågorna i Bilaga F ska samrådas med Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten. Enligt Samrådet kommer Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att 

beakta hur sökandens svar på frågorna i Bilaga F (framför allt fråga 5 i Bilaga F får det 

förmodas) bland annat överensstämmer med de krav som enligt Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten ska ställas på ”elektroniska kommunikationsnät som är vitala för Sveriges 

säkerhet” och som finns dokumenterade i ett samrådssvar från Säkerhetspolisen och som 

finns tillgängligt på PTS:s webbplats (”Säkerhetsskyddsprinciperna”). Det får här 

förutsättas att för det fall Säkerhetspolisen och/eller Försvarsmakten skulle bedöma att en 

sökandes svar på frågorna i Bilaga F inte uppfyller kraven i Säkerhetsskyddsprinciperna, 

kan Säkerhetspolisen och/eller Försvarsmakten dra slutsatsen att den sökandes tilltänkta 

radioanvändning kan komma att orsaka skada på Sveriges säkerhet och därvid 

rekommendera att den sökanden antingen inte ska få delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen 

eller att särskilda krav ska ställas på den sökandes eventuella användning av radiotillstånd 

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

 

I marknadens tidigare dialog med PTS, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har det 

tydligt framkommit att Säkerhetsskyddsprinciperna har tagits fram med utgångspunkt i 

Säkerhetspolisens egen bedömning att användning av radiotillstånd för att äga, driftsätta 

och/eller tillhandahålla tjänster över 5G-nät av principiella skäl har betydelse för Sveriges 

säkerhet.  

 

Säkerhetspolisen har alltså bedömt att sådan verksamhet principiellt är säkerhetskänslig 

och/eller att sådan verksamhet principiellt omfattar behandling av säkerhetskydds-

klassificerade uppgifter i Säkerhetsskyddslagens (2018:585) (”Säkerhetsskyddslagen”) 

mening. Säkerhetsskyddsprinciperna kan därför inte betraktas som något annat än 

säkerhetsskyddsåtgärder i Säkerhetsskyddslagens mening.  

  

Tele2 konstaterar härvidlag för det första, vilket Tele2 tidigare har framfört både muntligt 

och skriftligt till PTS, att Samrådets förslag på skydd av Sveriges säkerhet vid radio-

användning skulle innebära att 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionen skulle användas för att 

ställa säkerhetsskyddskrav på mobiloperatörer som inte skulle kunna ställas enligt 

Säkerhetsskyddslagen.  
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Enlig Säkerhetsskyddslagen ska alla verksamhetsansvariga genomföra en så kallad 

säkerhetsskyddsanalys för att avgöra om och i så fall i vilken utsträckning som den egna 

verksamheten har betydelse för Sveriges säkerhet och därmed om och i så fall i vilken 

utsträckning som den egna verksamheten utgör säkerhetskänslig verksamhet och/eller 

omfattar behandling av säkerhetskyddsklassificerade uppgifter.  

 

För de delar av verksamheten som av verksamhetsansvarig har bedömts som 

säkerhetskänsliga gäller sedan ett krav på att vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som av 

verksamhetsansvarig bedöms som rimliga i förhållande till de hot mot Sveriges säkerhet 

som verksamhetsansvarig har bedömt som relevanta för den egna verksamheten. 

 

I förarbetena till Säkerhetsskyddslagen framgår det tydligt att principen om att det är 

verksamhetsansvarig som ska avgöra om och i så fall i vilken utsträckning som den egna 

verksamheten utgör säkerhetskänslig verksamhet och/eller omfattar behandling av 

säkerhetskyddsklassificerade uppgifter utgör ett grundfundament för Säkerhetsskydds-

lagen. I prop. 2017/18:89 ”Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny 

säkerhetsskyddslag”, skriver lagstiftaren bland annat det följande avseende identifieringen 

av säkerhetskänslig verksamhet och av behandling av säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter: 

 

”Grundläggande för såväl den nu gällande som den nya lagstiftningen är att ansvaret 

för identifiering och bedömning av behovet av säkerhetsskydd är knutet till 

verksamhetsutövaren. Att, som Finansinspektionen föreslagit, ge tillsynsmyndigheter 

ansvar och mandat att utifrån sin analys peka ut vilka verksamheter som omfattas av 

lagstiftningen är inte lämpligt. På samma sätt som gäller inom t.ex. kris- och 

beredskapslagstiftningen måste det vara den enskilde verksamhetsutövarens ansvar 

att hålla sig informerad och bedriva sin verksamhet enligt lagar och regler även på 

detta område. En annan sak är att Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och de övriga 

tillsynsmyndigheterna genom föreskrifter, rekommendationer och rådgivning kan bidra 

till att underlätta arbetet med sådana frågeställningar för berörda 

verksamhetsutövare.” (Tele2:s kursivering) 

 

”Ett alternativ är det system som enligt utredningen används i Tjeckien. Där sker 

identifiering och klassificering av känsliga uppgifter på nationell nivå och anges i 

förordningstext. Det finns som utredningen konstaterar flera argument mot att välja en 

sådan lösning. Dels riskerar det att få en cementerande verkan på vad som ska anses 

vara särskilt skyddsvärt, dels är det varken möjligt eller önskvärt att utforma en 

uttömmande lista över vad som är skyddsvärt för nationen. Ett avgörande skäl för att 

inte välja en sådan lösning är dock att ett sådant förfarande skulle stå i strid med den 

grundläggande tanken bakom säkerhetsskyddslagen. Identifiering och 

klassificering av känsliga uppgifter måste i första hand göras på verksamhetsnivå och 

också kontinuerligt omprövas och uppdateras.” (Tele2:s kursivering) 

 

Den ordning som följer av Samrådets förslag på skydd av Sveriges säkerhet vid 

radioanvändning bygger emellertid på den motsatta principen. Av Samrådet följer att en 

sökande, för att kunna delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen, i princip måste ha vidtagit de 

säkerhetsskyddsåtgärder som Säkerhetspolisen har fattat beslut om och som bygger på 

Säkerhetspolisens egen bedömning att användningen av radiotillstånd för att äga, 

driftsätta och/eller tillhandahålla tjänster över 5G-nät principiellt utgör säkerhetskänslig 

verksamhet och/eller principiellt omfattar behandling av säkerhetskyddsklassificerade 

uppgifter i Säkerhetsskyddslagens mening.  
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Mot bakgrund av den fundamentala betydelse som tillstånden i 3,5 och 2,3 GHz-banden 

förväntas ha för mobiloperatörer, får det betraktas som synnerligen kommersiellt riskfullt 

för en sökande att inte vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som Säkerhetspolisen har fattat 

beslut om, alldeles oavsett om och i så fall i vilken utsträckning som den sökande har 

bedömt att den egna verksamheten är säkerhetskänslig och alldeles oavsett vilka 

säkerhetsskyddsåtgärder som den sökande har funnit rimliga i relation till de hot som 

identifierats i den sökandes säkerhetsskyddsanalys. 

 

Annorlunda uttryckt innebär Samrådets förslag att mobiloperatörernas förväntade 

kommersiella intresse för tillstånden i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen utnyttjas av PTS, 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att kringgå den grundläggande tanken 

bakom säkerhetsskyddslagen. Härvidlag konstaterar Tele2 att det rimligen inte kan ha 

varit lagstiftarens avsikt att med tillägget till 3 kap. 6 § LEK göra det möjligt för PTS, 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att kringgå Säkerhetsskyddslagen och de facto 

ålägga verksamhetsansvariga att vidta säkerhetsskyddsåtgärder inom en viss verksamhet 

utan att den verksamhetsansvarige har kommit fram till att verksamheten i fråga är 

säkerhetskänslig eller att verksamheten i fråga omfattar behandling av säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter. Tele2 drar slutsatsen att Samrådets förslag i denna del 

alldeles uppenbart står i strid med Säkerhetsskyddslagen.  

 

För det andra noterar Tele2 att Samrådet i stora delar inte innehåller någon vägledning 

kring hur och på vilka grunden som en sökandes svar på frågorna i Bilaga F kommer att 

värderas. En av frågorna i Bilaga F avser exempelvis vilka ägare som bedöms ha 

avgörande inflytande över den sökandes verksamhet. En central fråga som härvid uppstår 

är vilka ägare som enligt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan anses bidra till att den 

sökandes tilltänkta radioanvändning kan antas komma att skada Sveriges säkerhet, och 

på vilka grunder som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten gör en sådan bedömning? En 

annan av frågorna i Bilaga F avser vilka personer som ingår i den sökandes styrelse. 

Frågan som uppstår härvid är vilka styrelsemedlemmar som enligt Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten kan anses bidra till att den sökandes tilltänkta radioanvändning kan antas 

komma att skada Sveriges säkerhet, och på vilka grunder som Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten gör en sådan bedömning? Ytterligare en fråga i Bilaga F avser vilka 

leverantörer och underleverantörer som den sökande avser att anlita. Frågan som uppstår 

härvid är vilka leverantörer och underleverantörer som enligt Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten kan anses bidra till att den sökandes tilltänkta radioanvändning kan antas 

komma att skada Sveriges säkerhet, och på vilka grunder som Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten gör en sådan bedömning?  

 

Det finns heller ingen vägledning kring hur de olika frågorna i Bilaga F förhåller sig till 

varandra. Är det enligt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tillräckligt att sökandens 

svar på en av frågorna i Bilaga F är otillfredsställande för att sökandens tilltänkta 

radioanvändning ska anses utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet, eller krävs det att fler än 

ett svar är otillfredsställande?    

 

I sammanhanget bör det tydliggöras att Säkerhetsskyddsprinciperna, som inte kan 

betraktas som något annat än föreskrivna säkerhetsskyddsåtgärder, ger vägledning i fråga 

om den systemarkitektur som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten vill genomdriva 

(enligt Tele2 i strid med Säkerhetsskyddslagen). Samtidigt saknas det – även i fråga om 

Säkerhetsskyddsprinciperna – vägledning kring hur de olika principerna förhåller sig till 

varandra och om någon rangordning av principerna finns.  
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Frågor som härvid uppstår är exempelvis huruvida någon eller några av Säkerhetsskydds-

principerna är viktigare än andra och huruvida det enligt Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten är tillräckligt att en sökande inte uppfyller en av Säkerhetsskydds-

principerna för att sökandens tilltänkta radioanvändning ska anses utgöra ett hot mot 

Sveriges säkerhet?  

 

Sammanfattningsvis är det, delvis med undantag för Säkerhetsskyddsprinciperna, 

synnerligen svårt för en sökande att avgöra hur verksamheten kan bedrivas och 

organiseras för att den sökandes tilltänkta radioanvändning inte ska antas komma att 

skada Sveriges säkerhet, och därmed hur en sökanden kan maximera sannolikheten för 

att kunna delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen. Härvid bör det också noteras att även om det 

vore tydligare hur verksamheten kunde bedrivas och organiseras för att den sökandes 

tilltänkta radioanvändning inte skulle antas komma att skada Sveriges säkerhet, skulle det 

vara okänt på vilka grunder som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kommit fram till 

sådana bedömningar. Samrådets förslag lämnar således ett mycket stort utrymme för 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att på skönsmässiga grunder förvägra en 

sökande möjlighet att delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen eller ställa långtgående 

säkerhetsskyddskrav på den sökande. Tele2 drar mot bakgrund av det nyss nämnda 

slutsatsen att Samrådets förslag i denna del är uppenbart rättsosäkert.  

 

För det tredje uppmärksammar Tele2 att den föreslagna processen för PTS:s, 

Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens prövning av sökandens tilltänkta 

radioanvändning har stora brister. 

 

Dels konstaterar Tele2 att tidsutdräkten mellan ”Ansökan del 1” och ”Ansökan del 2” är 3,5 

månader. Dessa månader sammanfaller emellertid i stora delar med sommarsemestrarna i 

juni, juli och augusti. Under denna tid ska PTS, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 

både analysera inkomna ansökningar, samråda slutsatserna med varandra och informera 

sökanden om eventuella identifierade brister. För att en sökande, vars ansökan har 

befunnits ha brister, ska ha möjlighet att delta i Ansökan del 2, bör dessutom tid finnas för 

den sökanden att identifiera och implementera korrigerande åtgärder och få dessa 

korrigerande åtgärder bedömda av PTS, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Att 

samtliga nämnda aktiviteter ska kunna göras mellan den 1 juni och den 18 september 

finner Tele2 inte troligt. 

 

Dels konstaterar Tele2 att det inte finns någon process för eventuella tvister mellan 

sökanden och PTS som kan uppstå under perioden mellan ”Ansökan del 1” och ”Ansökan 

del 2” i fråga om PTS:s (och Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens) bedömningar av 

huruvida den tilltänkta radioanvändningen kan antas komma att orsaka skada på Sveriges 

säkerhet. Mot bakgrund av de stora oklarheter i grunderna för säkerhetsskydds-

bedömningarna som Tele2 identifierat ovan, blir denna brist om möjligt än mer allvarlig.  

 

I sammanhanget måste det särskilt uppmärksammas att PTS inte redogör för hur 

auktionens tidsplan skulle påverkas av en eventuell tvist. Det kan inte uteslutas att en 

sökande, vars tilltänkta radioanvändning enligt PTS (och Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten) kan komma att orsaka skada på Sveriges säkerhet, menar att PTS:s 

bedömning saknar grund, bygger på felaktiga uppgifter eller missförstånd eller saknar 

lagstöd.  

 

Såsom Samrådets förslag är formulerat tycks det inte finnas någon möjlighet för en 

sådan sökande att få PTS:s bedömning prövad av högre insats innan 3,5 och 2,3 

GHz-auktionen genomförs. En sådan ordning skapar uppenbara hinder för 

sökanden att tillvarata sina rättigheter.    
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Tele2 drar mot bakgrund av det nyss nämnda slutsatsen att Samrådets förslag i 

denna del är uppenbart rättsosäkert.      

 

Sammanfattningsvis drar Tele2 följande slutsatser och lämnar följande förslag avseende 

Samrådets förslag på skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning: 

 

➢ Samrådets förslag i fråga om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning står 

i strid med Säkerhetsskyddslagen. 

 
➢ Samrådets förslag i fråga om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning är 

rättsosäkert. 
 
➢ Tele2 föreslår i första hand att PTS reviderar modellen för skydd av Sveriges 

säkerhet vid radioanvändning och implementerar den lösning som i tidigare 
samråd mellan marknadsaktörerna, PTS, SÄPO och Försvarsmakten har 
rekommenderats av PTS. 

 
➢ Tele2 föreslår i andra hand, för det fall PTS skulle stå fast vid den modell för skydd 

av Sveriges säkerhet vid radioanvändning som nu presenterats i Samrådet, att 
tidsutdräkten mellan ”Ansökan del 1” och ”Ansökan del 2” förlängs sådant att 
rimlig tid ges för fler samråd och iterationer mellan sökanden, PTS, 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i syfte att möjliggöra för sökanden att vidta 
eventuella korrigerande åtgärder sådant att tilltänkt radioanvändning inte anses 
kunna utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. 

 
➢ Tele2 föreslår i andra hand, för det fall PTS skulle stå fast vid den modell för skydd 

av Sveriges säkerhet vid radioanvändning som nu presenterats i Samrådet, att 
PTS säkerställer att sökanden kan få PTS:s bedömningar av sökandens svar på 
frågorna i Bilaga F prövade av högre instans utan att sökanden därmed förlorar 
möjligheten att delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen.  
 

3. Samrådets förslag på auktionsförfarande 
I fråga om Samrådets förslag på att genomföra en klockauktion hänvisar Tele2 till bolagets 

tidigare yttranden och upprepar att blocken i 3,5 GHz-bandet, mot bakgrund av de 

effektbegränsningar och övriga villkor som gäller då lokala tillstånd finns, inte är att 

betrakta som generiska, varför en klockauktion förefaller olämplig.  

 

I fråga om Samrådets förslag på möjlighet till utträdesbud för exakt 80 MHz i 3,5 GHz-

bandet hänvisar Tele2 till bolagets tidigare yttranden och upprepar både Tele2:s 

tillstyrkande av principen bakom förslaget på auktionsregler för utträdesbud och Tele2:s 

förslag på att reglerna för utträdesbud ändras sådant att det möjliggörs för tre 

tillståndshavare att förvärva minst 100 MHz (istället för 80 MHz) i 3,5 GHz-bandet. 

 

I fråga om Samrådets förslag på regler för helbandsbud i 2,3 GHz-bandet konstaterar 

Tele2 att budnivån i ett helbandsbud enligt Samrådet inte får vara lägre än 400 miljoner 

SEK. För det fall endast en budgivare uppfyller villkoren för att lägga ett helbandsbud i 2,3 

GHz-bandet kommer denna budgivare således att kunna erhålla tillstånd för 80 MHz i 2,3 

GHz-bandet för 400 miljoner SEK. Tele2 noterar härvid att lägstabudet i klockauktionen i 

3,5 GHz-bandet för 80 MHz är just 400 miljoner SEK.  

 

Enligt Tele2 förefaller det emellertid osannolikt att någon budgivare kommer att kunna 

förvärva 80 MHz i 3,5 GHz-bandet till lägstabudet, särskilt inte då klockauktionen även ska 

följas av en placeringsrunda med block som inte är generiska.  
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Enligt Tele2 föreligger det därför en obalans mellan reglerna om lägstabud i 

klockauktionen i 3,5 GHz-bandet och om lägsta helbandsbud i 2,3 GHz-bandet, där 

tillstånd för 80 MHz i 2,3 GHz-bandet kan komma att kunna förvärvas till ett markant 

lägre pris än tillstånd för 80 MHz i 3,5 GHz-bandet. 

 

Mot bakgrund av att förslaget på helbandsbud i 2,3 GHz-bandet enligt PTS syftar till att 

upprätthålla långsiktigt effektiv konkurrens, får det antas att det inte är PTS:s intention att 

tillstånd till 80 MHz i specifikt 2,3 GHz-bandet ska kunna förvärvas till ett markant lägre 

pris än tillstånd till 80 MHz i 3,5 GHz-bandet. Istället för att lägga lägsta helbandsbud i 2,3 

GHz-bandet (som mycket väl kan bli vinnande bud) på samma nivå som lägstabudet i 3,5 

GHz-bandet (som sannolikt inte kan bli vinnande bud då placeringsrundan inkluderas), 

borde lägsta helbandsbud i 2,3 GHz-bandet istället beräknas med nivåerna på de 

vinnande buden i 3,5 GHz-bandet, då inklusive buden i placeringsrundan, som 

grund.  

 

Exempelvis skulle PTS, efter att 3,5 GHz-auktionen är avklarad (inklusive placerings-

rundan), kunna beräkna det genomsnittliga priset per MHz i 3,5 GHz-auktionen. För det 

fall PTS menar att 80 MHz i 2,3 GHz-bandet av tekniska eller andra skäl är mindre värda 

än 80 MHz 3,5 GHz-bandet, skulle PTS kunna besluta om en procentuell rabatt på det 

genomsnittliga priset per MHz i 3,5 GHz-auktionen. Det genomsnittliga priset per MHz i 3,5 

GHz-auktionen, minus en eventuell procentuell rabatt och multiplicerat med 80, skulle på 

så sätt kunna utgöra grund för lägsta helbandsbud på 80 MHz i 2,3 GHz-bandet. På detta 

sätt skulle PTS säkerställa att eventuella prisskillnader mellan 80 MHz i 2,3 och 3,5 GHz-

bandet blev rimliga. 

 

Sammanfattningsvis drar Tele2 följande slutsatser och lämnar följande förslag avseende 

Samrådets förslag på auktionsförfarande: 

 

➢ Tele2 avstyrker Samrådets förslag på lägsta helbandsbud i 2,3 GHz-bandet. 

 

➢ Tele2 föreslår att lägsta helbandsbud i 2,3 GHz-bandet ska beräknas med det 

genomsnittliga priset per MHz, inklusive bud i placeringsrundan, i den avslutade 

3,5 GHz-auktionen som grund. 

 

4. Samrådets förslag på beslut om tillstånd och betalning 
Enligt Samrådet ska faktura på auktionslikvid skickas till vinnande budgivare efter 

auktionsförfarandet. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. 

 

Tele2 konstaterar att samtliga placeringar i 3,5 GHz-bandet i olika grad är föremål för 

begränsningar på grund av befintliga tillstånd. Detta gäller särskilt i de övre blocken, där 

begränsningarna är väsentliga.  

 

Enligt Tele2 vore det inte rimligt att vinnande budgivare behövde betala full auktionslikvid 

utan att ha tekniska möjligheter att fullt ut utnyttja det tillstånd som erhållits i 3,5 GHz-

auktionen. Full auktionslikvid borde inte behöva betalas förrän eventuella begränsningar till 

följd av befintliga tillstånd har upphört att gälla. Ju större begränsningar som föreligger i de 

block om omfattas av ett tillstånd, ju mindre del av auktionslikviden borde behöva erläggas 

direkt efter auktionen. 
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Sammanfattningsvis drar Tele2 följande slutsatser och lämnar följande förslag avseende 

Samrådets förslag på beslut om tillstånd och betalning: 

 

➢ Tele2 avstyrker Samrådets förslag på tidpunkt för betalning av auktionslikvid. 

 

➢ Tele2 föreslår att krav på betalning av full auktionslikvid ska ställas först då 

begränsningar till följd av befintliga tillstånd har upphört att gälla.   

 

5. Övrigt 
I övrigt hänvisar Tele2 till bolagets tidigare yttranden i samma ärende. 

 

 

 

* * * 
 

 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Regleringschef 


