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1 Inledning 

PTS är sektorsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige. 

Enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) krävs 
det tillstånd för att här i landet eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg 
utomlands använda radiosändare. Ett tillstånd att använda radiosändare avser 
rätt att använda viss radiosändare eller att använda radiosändare inom ett visst 
frekvensområde. Antalet tillstånd som beviljas inom ett visst frekvensutrymme 
får enligt 3 kap. 7 § LEK begränsas om det är nödvändigt för att garantera en 
effektiv användning av radiofrekvenser. När antalet tillstånd har begränsats på 
detta sätt ska tillståndsprövningen enligt 3 kap. 8 § LEK som huvudregel ske 
efter allmän inbjudan till ansökan. Prövningen ska då ske efter ett jämförande 
urvalsförfarande, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att 
betala för tillståndet ska vara utslagsgivande (en auktion) eller efter en 
kombination av dessa förfaranden. 

PTS har genom 19 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
(FEK) bemyndigats att meddela föreskrifter om vilket förfarande enligt 3 kap. 
8 § tredje stycket och 22 § LEK som ska användas och om innehållet i en 
allmän inbjudan. Genom 4 § FEK har Post- och telestyrelsen också fått 
bemyndigande att meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor 
om anmälan, ansökan, tillstånd, tillsyn och prövning av tvister enligt LEK. 

PTS beslutade 2008 att meddela föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 
spektrumauktioner (auktionsföreskrifterna). Auktionsföreskrifterna är 
utformade för att vara generellt tillämpliga då antalet tillstånd begränsats och 
urvalsförfarandet ska ske genom auktion (spektrumauktion). 

Av 3 § auktionsföreskrifterna framgår det att en auktion inleds genom att PTS 
meddelar ett beslut att enligt 3 kap. 7 § LEK begränsa antalet tillstånd att 
använda radiosändare som beviljas inom ett frekvensutrymme samt att utfärda 
en allmän inbjudan till ansökan om tillstånd. I den allmänna inbjudan anges bl.a. 
vilka förutsättningar som gäller för att en sökande ska få delta i auktionen. Det 
kan innefatta att sökanden måste ge in en bankgaranti till PTS som säkerhet för 
auktionslikvid och andra åtaganden i anledning av deltagande i auktionen. I den 
allmänna inbjudan anges också vilka tillstånd som är avsedda att gälla för de 
tillstånd att använda radiosändare som meddelas i det slutliga 
tilldelningsbeslutet efter det att auktionen avslutats. 

PTS föreslår ändringar i auktionsföreskrifterna. Nedan följer myndighetens 
utredning och bedömning av ändringarnas konsekvenser enligt förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Redovisningen följer 
väsentligen de avsnitt som anges i 6–8 §§ förordningen. 
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2 Beskrivning av problemet och vad 
PTS vill uppnå 

De föreslagna ändringarna i auktionsföreskrifterna avser 5 § andra stycket och 
införande av ett nytt stycke i 6 §. Nedan beskrivs vilka problemen är och vad 
PTS vill uppnå med ändringarna.  

2.1 Ändring i 5 § andra stycket om bankgarantier 

Bestämmelsen i 5 § andra stycket i auktionsföreskrifterna behandlar 
bankgarantier, vilka PTS kan kräva av en sökande som förutsättning för att 
sökanden ska godkännas som budgivare i auktionen. Enligt styckets nuvarande 
lydelse ska en bankgaranti vara utställd till Post- och telestyrelsen av ett sådant 
kreditinstitut eller finansiellt institut som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, i en 
medlemsstat i Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein, Norge eller 
Schweiz. 

Storbritannien utträdde den 31 januari 2020 ur EU. Ett utträdesavtal har ingåtts 
mellan Storbritannien och EU.1 I artikel 126 i avtalet stadgas bl.a. om en 
övergångsperiod som löper till och med utgången av 2020. Övergångsperioden 
kan enligt vad som närmare anges i utträdesavtalet förlängas. 

Av artikel 127.6 i avtalet framgår bl.a. att under övergångsperioden ska 
hänvisningar till medlemsstaterna i den unionsrätt som närmare anges vara 
tillämplig enligt artikeln, inbegripet såsom denna är genomförd och tillämpas av 
medlemsstaterna, förstås så att de inbegriper Storbritannien. 

Av utträdesavtalet följer därmed att kreditinstitut och finansiella institut i 
Storbritannien ska behandlas lika med sådana institut i EU åtminstone fram till 
utgången av 2020. Mot den angivna bakgrunden föreslås att 5 § andra stycket i 
auktionsföreskrifterna ändras så att bankgarantier från ett sådant kreditinstitut 
eller finansiellt institut som avses i förordning 575/2013 i Storbritannien 
likställs med bankgarantier från kreditinstitut eller finansiella institut i EU, 
Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 

2.2 Nytt andra stycke i 6 § om villkor om krav som är 
av betydelse för Sveriges säkerhet 

Av 6 § auktionsföreskrifterna följer att det i beslut att begränsa antalet tillstånd 
och utfärda allmän inbjudan till ansökan anges de villkor som kan komma att 
förenas med tillstånd att använda radiosändare i anledning av auktionen. 

                                                 

1 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7–187 
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Den 1 januari 2020 trädde ändringar i bl.a. 3 kap. LEK och FEK i kraft vilka 
avser skydd för Sveriges säkerhet vid radioanvändning.2 Av 3 kap. 11 § första 
stycket 10 LEK följer att tillstånd att använda radiosändare får förenas med 
villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.3 Av 12 a § FEK 
framgår bl.a. följande. PTS ska samråda med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 
LEK. Samrådet ska syfta till att klarlägga behovet av att förena ett sådant 
tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och, om 
det finns sådant behov, vilka villkor som tillståndet bör förenas med.  

I förfaranden där tillstånd att använda radiosändare tilldelas efter allmän 
inbjudan till ansökan sker samrådet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 
som huvudregel efter det att ansökningarna om att delta i auktionen kommit in 
till PTS, men innan PTS har bedömt vilka sökande som godkänns som 
budgivare i auktionen. Det kan förekomma att samrådet med Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten leder till att PTS bedömer att det finns behov av särskilda 
villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet i de tillstånd att 
använda radiosändare som ska meddelas till följd av auktionen. Sådana särskilda 
villkor meddelas då i det slutliga beslutet om tillstånd att använda radiosändare, 
även om de inte har framgått av den allmänna inbjudan.  

Mot den angivna bakgrunden behöver 6 § auktionsföreskrifterna anpassas till 
det överordnade regelverket i LEK och FEK. Det föreslås därför att ett nytt 
stycke ska läggas till i 6 § auktionsföreskrifterna. Det nya stycket innebär att 
tillstånd att använda radiosändare med stöd av 3 kap. 11 § första stycket 10 
LEK kan komma att förenas med villkor om krav som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet även om sådana villkor inte har angivits i beslutet att begränsa 
antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

3 Alternativa lösningar och effekter om 
någon reglering inte kommer till 
stånd 

Reglerna om bankgaranti respektive villkor som förenas med tillstånd att 
använda radiosändare till följd av auktion framgår av auktionsföreskrifterna. 
Syftet är att ändra dessa regler på det sätt som angivits i närmast föregående 
avsnitt. Något alternativ till att PTS ändrar auktionsföreskrifterna finns inte. 

För det fall ändringarna i reglerna om bankgaranti inte genomförs kommer 
auktionsföreskrifterna att få en missvisande utformning, då det kan uppfattas så 
att PTS inte kan godta att sökanden ger in bankgarantier som utfärdats av 
kreditinstitut och finansiella institut i Storbritannien. Som redovisats i närmast 
föregående avsnitt följer det av utträdesavtalet att kreditinstitut och finansiella 

                                                 

2 Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74  
3 Prop. 2019/20:15 s. 31 
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institut i Storbritannien under övergångsperioden ska behandlas lika med 
kreditinstitut och finansiella institut i EU. Följden av att ändringen av 
auktionsföreskrifterna inte kommer till stånd blir därmed att föreskrifternas 
innehåll inte motsvarar vad som gäller enligt EU-rätten och Sveriges 
folkrättsliga förpliktelser. 

För det fall ändringarna i reglerna om villkor i tillstånd att använda radiosändare 
inte genomförs kommer föreskrifterna inte att vara förenliga med de nya regler 
i LEK och FEK som trädde i kraft den 1 januari 2020, när behov av villkor om 
krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet uppkommer under förfarandet 
efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Därutöver skulle det 
kunna leda till skada för Sveriges säkerhet. 

4 Aktörer som berörs av regleringen 

Den nu föreslagna ändringen av föreskrifterna innehåller inte några åligganden 
för marknadsaktörer som väljer att inte ansöka om att få delta i PTS 
spektrumauktioner. PTS bedömer att de aktörer som för närvarande berörs 
direkt av föreskrifterna är en liten målgrupp. Det rör sig i regel om de företag 
som är verksamma på marknaderna för elektronisk kommunikation genom att 
bygga ut och driva rikstäckande nät för mobiltelefoni och mobilt bredband. Till 
denna grupp kommer de eventuella aktörer som kan ha intresse av och resurser 
för att träda in på den svenska marknaden och bygga ut nya nät för 
mobiltelefoni och mobilt bredband. 

Det finns för närvarande fem företag som driver rikstäckande mobilnät och 
tillhandahåller mobilkommunikation på slutkunds- och grossistmarknaderna i 
Sverige. Telia Company AB, Telenor Sverige AB, Tele2 AB och Hi3G Access 
AB är de största aktörerna och använder samtliga modern LTE-teknik (”4G”) i 
bl.a. 2,6 GHz- och 800 MHz-banden för produktion av tjänster. Net1 Sverige 
AB driver ett mobilnät i 450 MHz-bandet och kan ses som en aktör inriktad 
huvudsakligen på kunder som har behov av täckning i glesbefolkade områden 
där andra aktörers täckning är otillräcklig. 

Det går inte att förutsäga vilka aktörer som kan vilja träda in på den svenska 
marknaden och bygga ut nya nät för mobiltelefoni och mobilt bredband. Att 
bygga upp ett helt nytt rikstäckande mobilnät skulle utgöra ett synnerligen 
omfattande och resurskrävande åtagande. I praktiken är det sannolikt att enbart 
större mobilnätsoperatörer aktiva på flera olika länders marknader skulle ha den 
kompetens och de finansiella resurser som krävs för att utföra en sådan uppgift. 
Som exempel på multinationella mobiloperatörer vilka för närvarande inte 
redan är etablerade på den svenska marknaden kan nämnas Vodafone, Orange 
och Deutsche Telekom. 

Mot bakgrund av utvecklingen som sker på radioområdet går det inte med full 
säkerhet att avgöra hur många aktörer som på sikt kan komma att beröras av 
auktionsföreskrifterna. Om ny teknik eller användning för spektrum utvecklas 
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skulle detta kunna medföra att andra marknadsaktörer än idag har behov av 
radiospektrum där tillståndsprövning sker efter allmän inbjudan och därmed 
intresse av att delta i PTS spektrumauktioner. 

5 Normgivningsbemyndiganden 

De nu föreslagna ändringarna i auktionsföreskrifterna grundar sig på 
nedanstående normgivningsbemyndiganden för PTS. 

Enligt 3 kap. 8 § första stycket LEK ska, när antalet tillstånd har begränsats 
enligt 7 §, tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. Av 3 kap. 8 § tredje stycket LEK följer att 
prövning enligt första stycket ska ske efter ett jämförande urvalsförfarande, 
efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för 
tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa 
förfaranden. I fjärde stycket samma bestämmelse anges att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om bl.a. 
innehållet i en allmän inbjudan enligt första stycket och om förfarande enligt 
tredje stycket. 

Av 19 § FEK framgår att PTS får meddela föreskrifter om vilket förfarande 
som enligt bl.a. 3 kap. 8 § tredje stycket ska användas och om innehållet i en 
allmän inbjudan. Enligt 4 § FEK får PTS meddela de verkställighetsföreskrifter 
som behövs för frågor om bl.a. ansökan och tillstånd enligt LEK. 

6 Kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser 

6.1 Ändring i 5 § andra stycket om bankgarantier 

Den föreslagna ändringen i 5 § andra stycket i auktionsföreskrifterna innebär 
endast att föreskrifternas innehåll ska motsvara rättsläget enligt utträdesavtalet. 
Bankgarantier från kreditinstitut och finansiella institut i Storbritannien ska 
kunna godtas även efter Storbritanniens utträde ur EU under 
övergångsperioden. Möjligheten för sökande företag att anlita kreditinstitut och 
finansiella institut i Storbritannien för att utfärda bankgarantier bibehålls under 
övergångsperioden. Detta leder i sig inte till några kostnadsmässiga eller andra 
konsekvenser. 

6.2 Nytt andra stycke i 6 § om villkor om krav som är 
av betydelse för Sveriges säkerhet 

Den föreslagna ändringen i 6 § auktionsföreskrifterna föranleds, som närmare 
redovisats ovan i avsnitt 2.2, av behovet att anpassa bestämmelsen till de nya 
reglerna i LEK och FEK om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning. 
Det följer av dessa regler att PTS, inom ramen för ett förfarande där tillstånd 
att använda radiosändare meddelas efter allmän inbjudan till ansökan, ska ha 
möjlighet att efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten förena 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 8 
 

tillstånd med särskilda villkor om krav som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Bestämmelsen om tillståndsvillkor i 6 § auktionsföreskrifterna ska vara 
förenlig med detta. 

De kostnader och andra konsekvenser som kan uppstå är därmed inte i och för 
sig en följd av den nu föreslagna ändringen i auktionsföreskrifterna, utan av det 
nya regelverket om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning. Regeringen 
har i förarbetena till lagstiftningen redogjort för konsekvenserna av åtgärderna.4 
PTS bedömer att den nu föreslagna ändringen i auktionsföreskrifterna inte i sig 
föranleder några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser utöver vad 
ändringarna i LEK och FEK om skydd av Sveriges säkerhet vid 
radioanvändning innebär. 

De kostnader och andra konsekvenser som kan uppkomma för sökande och 
tillståndshavare uppstår som följd av vilka faktiska villkor om krav som är av 
betydelse för Sveriges säkerhet som tillstånd att använda radiosändare förenas 
med. Behovet och utformningen av sådana villkor kan skilja sig avsevärt åt 
beroende på bl.a. vilken radioanvändning ansökan avser, vilken omfattning 
verksamheten har och vilka hotbilder som kan finnas i det enskilda fallet.5 
Kostnaderna för och konsekvenserna av villkor av detta slag går därmed inte att 
bedöma inom ramen för denna konsekvensutredning. Generellt kan sägas att 
osäkerheten för budgivare i förfarandet ökar om budgivarna inte har fullständig 
information om vilka tillståndsvillkor som kommer att gälla när tillstånden 
tilldelas. Den osäkerheten kommer, allt annat lika, att återspeglas som en sänkt 
värdering när budgivarna värderar de tillgängliga frekvensblocken och lägger 
upp sina budgivningsstrategier. 

Av svensk förvaltningsrätt följer att alla åtgärder som PTS och andra 
myndigheter vidtar ska vara förenliga med proportionalitetsprincipen, vilket 
bl.a. innebär att åtgärden inte får vara mer långtgående än vad som behövs och 
får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de 
olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.6 

7 EU-rättslig bedömning 

7.1 Bedömning av om regleringen överensstämmer 
med eller går utöver de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till EU 

PTS förvaltning av och tilldelning av tillstånd i fråga om radiofrekvenser för 
elektroniska kommunikationstjänster omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(ramdirektivet) samt av direktiv 2002/20/EG av samma datum om 

                                                 

4 Prop. 2019/20:15 s. 41 f. 
5 Jfr prop. 2019/20:15 s. 31, 42 och 45 
6 Se 5 § förvaltningslagen (2017:900) 
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auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(auktorisationsdirektiv). Av artikel 7.1 i auktorisationsdirektivet följer bl.a. att 
om en medlemsstat överväger huruvida den ska begränsa det antal 
nyttjanderätter som ska beviljas till radiofrekvenser ska den bland annat 
underlätta utvecklingen av konkurrens, offentliggöra alla beslut om att begränsa 
beviljandet av nyttjanderätter, ange skälen för detta och efter att ha fastställt 
förfarandet inbjuda till ansökningar om nyttjanderätter. Av artikel 7.3 i 
direktivet framgår bl.a. att, om beviljandet av nyttjanderätter till radiofrekvenser 
måste begränsas ska medlemsstaterna bevilja sådana rättigheter på grundval av 
objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella 
urvalskriterier. 

Den föreslagna ändringen i 5 § andra stycket i auktionsföreskrifterna innebär att 
det framgår att bankgarantier från kreditinstitut och finansiella institut i 
Storbritannien godtas även efter Storbritanniens utträde ur EU. Som närmare 
redovisats ovan följer detta av utträdesavtalet. Förslaget leder till att 
föreskrifternas innehåll överensstämmer med Sveriges förpliktelser som 
medlemsstat i EU. 

Den föreslagna ändringen i 6 § auktionsföreskrifterna föranleds av de nya 
reglerna i LEK och FEK om skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning 
som trädde i kraft den 1 januari 2020. Regeringen har i förarbetena till 
lagstiftningen behandlat bestämmelsernas förhållande till EU-rätten.7 
Regeringen uttalar bl.a. följande. 

Den EU-rättsliga regleringen hindrar inte att åtgärder vidtas för att skydda nationell säkerhet. I 
artikel 4.2 i fördraget om europeiska unionen anges bl.a. att unionen ska respektera 
medlemsstaternas väsentliga funktioner, särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras 
territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. Det 
anges vidare att i synnerhet ska den nationella säkerheten också i fortsättningen vara varje 
medlemsstats nationella ansvar. 

I enlighet med detta erinras i skäl 7 i ramdirektivet om att den EU-rättsliga regleringen på 
området för elektronisk kommunikation inte åsidosätter medlemsstaternas möjlighet att vidta 
nödvändiga åtgärder för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen, skydda allmän ordning 
och säkerhet samt tillåta utredning, upptäckt och lagföring av brott, inklusive att fastställa 
särskilda och proportionella skyldigheter för tillhandahållare av elektroniska 
kommunikationstjänster. Även i artikel 1.3 c i direktiv (EU) 2018/1972 anges att det direktivet 
inte hindrar åtgärder som medlemsstater vidtagit för ändamål som rör allmän ordning och 
säkerhet samt försvar. Det framgår också av skäl 6 i direktivet att detta inte påverkar 
medlemsstaternas möjligheter att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina väsentliga 
säkerhetsintressen, skydda allmän ordning och säkerhet samt tillåta att brott utreds, avslöjas och 
lagförs, med beaktande av att begränsningar av rättigheter och friheter måste vara lagstadgade, 
respektera kärnan i rättigheterna och vara proportionella. Vidare anges i skäl 108 i direktivet att 
verksamhet som sammanhänger med radiospektrumpolitiken i unionen inte bör påverka 
åtgärder som vidtagits på nationell nivå, i enlighet med unionsrätten, som ett led i arbetet med 
att nå mål av allmänt intresse, särskilt i fråga om medlemsstaternas rätt att organisera och 
använda sitt radiospektrum för allmän ordning, allmän säkerhet och försvaret.  

                                                 

7 Prop. 2019/20:15 s. 16 f. 
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Det bedöms därmed vara möjligt att vidta åtgärder när det gäller användning av radiofrekvenser 
för att skydda nationell säkerhet så länge det även säkerställs att den bakomliggande EU-
regleringen är korrekt genomförd. 

Mot bakgrund av regeringens uttalanden gör PTS bedömningen att den 
föreslagna ändringen i 6 § auktionsföreskrifterna överensstämmer med Sveriges 
förpliktelser som medlemsstat i EU. 

7.2 Underrättelse om förslag till tekniska regler 

Enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska en myndighet som 
avser fatta beslut om en teknisk regel i god tid underrätta Kommerskollegium 
om det förslag som den har utarbetat. Bestämmelserna i förordningen ansluter 
till Sveriges internationella förpliktelser enligt bl.a. Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Enligt PTS bedömning är de 
föreslagna föreskrifterna inte sådana tekniska regler som avses i förordningen 
om tekniska regler. Någon underrättelse till Kommerskollegium behöver därför 
inte göras. 

8 Tidpunkten för ikraftträdande och 
informationsinsatser 

Inför en kommande spektrumauktion behöver marknadsaktörer som är 
intresserade av att delta i auktionen förbereda sitt deltagande. Deltagare i 
tidigare större tilldelningar har framfört önskemål om en period på 4–6 
månader för dessa förberedelser. 

För närvarande förbereder PTS en tilldelning av tillstånd att använda 
radiosändare i frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz genom en auktion. 
Frekvensbanden kan ha betydelse bl.a. för utbyggnaden i Sverige av femte 
generationens system för mobila elektroniska kommunikationstjänster (5G).  

Av artikel 54.1 i Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 
11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 
kommunikation följer bl.a. att EU:s medlemsstater senast den 31 december 
2020 ska vidta alla lämpliga åtgärder för att tillåta användning av bandet 3,4–3,8 
GHz. PTS inriktning är därför att tilldelningen ska vara genomförd före 
utgången av 2020. En allmän inbjudan till ansökan ska enligt plan publiceras i 
mitten av april 2020.  

För att de föreslagna ändringarna i auktionsföreskrifterna ska kunna tillämpas 
vid den aktuella tilldelningen behöver ändringarna träda i kraft så snart det kan 
ske. PTS inriktning är att beslut om föreskrifterna ska kunna fattas den 26 mars 
2020 och att föreskrifterna ska kunna träda i kraft den 15 april 2020. 
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PTS kommer att publicera och informera om ändringarna i 
auktionsföreskrifterna på myndighetens webbplats.8 Därutöver kommer de 
aktörer som är intresserade av att delta i tilldelningen av tillstånd att använda 
radiosändare i frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz att uppmärksammas på 
ändringen av auktionsföreskrifterna i den allmänna inbjudan, när den 
publiceras. Några andra speciella informationsinsatser bedöms inte vara 
nödvändiga. 

9 Konsekvenser för företags 
arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt 

PTS redovisar nedan den särskilda konsekvensutredning avseende företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt som avses i 7 § 
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.  

9.1 Företag som berörs 

Som redovisats ovan i avsnitt 4 bedöms de föreslagna ändringarna i 
auktionsföreskrifterna i dagens läge beröra främst befintliga 
mobilnätsoperatörer på den svenska marknaden samt företag som kan ha 
intresse av och resurser för att träda in på den svenska marknaden och bygga ut 
nya nät för mobiltelefoni och mobilt bredband. Det rör sig enligt PTS 
bedömning om en liten grupp företag, sammanlagt runt ett tiotal. 

Den största svenska mobilnätsoperatören, Telia Company AB, hade 2019 en 
omsättning om ca 86 miljarder kr i hela koncernen. Telia Company har ca 
20 000 anställda. Den minsta svenska mobilnätsoperatören som driver 
rikstäckande 4G-nät, Hi3G Access AB, omsatte ca 7 miljarder kr. När det gäller 
större multinationella mobiloperatörer kan nämnas att exempelvis det franska 
företaget Orange S.A. omsätter mer än 400 miljarder kr per år och har ca 
130 000 anställda. 

9.2 Konsekvenser för tidsåtgång och administrativa 

kostnader, verksamhet, andra kostnader och 
konkurrensförhållanden 

Den föreslagna ändringen i 5 § andra stycket i auktionsföreskrifterna föranleds 
av att bankgarantier från kreditinstitut och finansiella institut i Storbritannien 
enligt utträdesavtalet ska godtas under övergångsperioden efter Storbritanniens 
utträde ur EU. På samma sätt som före utträdet får sökande företag anlita 
kreditinstitut och finansiella institut i Storbritannien för att utfärda 
bankgarantier under övergångsperioden. Ändringen bedöms därför inte 
föranleda några konsekvenser avseende tidsåtgång och administrativa 

                                                 

8 www.pts.se  

http://www.pts.se/
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kostnader. Inte heller uppkommer behov av förändringar i företags verksamhet 
eller andra kostnader. Konkurrensförhållanden för företag bedöms inte heller 
påverkas. 

Den föreslagna ändringen i 6 § auktionsföreskrifterna om att särskilda villkor 
om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska kunna beslutas även om 
dessa inte har angivits i den allmänna inbjudan medför inte i sig några 
konsekvenser avseende tidsåtgång och administrativa kostnader. Inte heller 
uppkommer några konsekvenser för verksamheten eller några ytterligare 
kostnader. Konkurrensförhållanden för företagen påverkas inte heller av den 
föreslagna ändringen i sig. 

Konsekvenser av nämnda slag skulle däremot kunna uppkomma till följd av 
tillståndsvillkor som ställer krav i olika avseenden på en tillståndshavares 
organisation, verksamhet eller utrustning m.m.9 Som närmare redovisats i 
avsnitt 6.2 ovan kan behovet och utformningen av sådana särskilda villkor 
variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Inom ramen för 
denna konsekvensutredning går det därmed inte att bedöma vilka kostnader 
eller andra konsekvenser för företag som villkoren kan medföra. Den osäkerhet 
som möjligheten att tillfoga särskilda villkor skapar kommer, som nämnts i 
avsnitt 6.2, att kunna återspeglas i budgivarnas värdering av frekvensblocken. 

9.3 Särskilda hänsyn till små företag 

Av PTS auktionsföreskrifter följer att det i den allmänna inbjudan kan anges 
förutsättningar för deltagande i auktionen, exempelvis att en sökande måste ge 
in en bankgaranti på ett visst belopp till PTS. Ett företag måste i så fall ha de 
finansiella resurser som krävs för att kunna få en sådan bankgaranti utställd. 
Den omständigheten att tilldelning av tillstånd att använda radiosändare sker 
genom en auktion kan även, allmänt sett, ge finansiellt starka företag bättre 
förutsättningar att tilldelas tillstånd än finansiellt svaga företag. PTS 
auktionsföreskrifter innehåller emellertid inte några regler som begränsar 
möjligheten för små företag att delta i spektrumauktioner. I ett enskilt 
tilldelningsförfarande kan PTS överväga att vidta olika åtgärder som gör det 
lättare för mindre företag att delta i en auktion. 

PTS bedömer att de föreslagna ändringarna i auktionsföreskrifterna inte 
påverkar små företags förutsättningar och förmåga att delta i 
spektrumauktioner. Myndigheten finner därmed inte heller skäl att ta särskilda 
hänsyn till små företag vid utformningen av ändringarna i 
auktionsföreskrifterna. 

                                                 

9 Jfr prop. 2019/20:15 s. 41 f. 
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10 Konsekvenser för kommuner och 
regioner 

PTS bedömer att de föreslagna ändringarna i auktionsföreskrifterna inte medför 
några konsekvenser för kommuner och regioner. 

11 Kontaktperson 

Per Andersson, 08 678 56 63 
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