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Remiss av Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter 

om ändring i myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner 

Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över PTS förslag 
till föreskrifter om ändring i myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 
spektrumauktioner. Handlingarna bifogas samt finns tillgängliga på PTS 
webbplats, www.pts.se.  

Sammanfattning av PTS förslag 

PTS föreslår 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. Ändringen föranleds av att Storbritannien den 31 januari 2020 
utträdde ur EU. Det följer av utträdesavtalet att kreditinstitut och finansiella 
institut i Storbritannien ska behandlas lika med sådana institut i EU åtminstone 
fram till utgången av 2020. 

PTS föreslår vidare att det läggs till ett nytt stycke i 6 § auktionsföreskrifterna 
som 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. Ändringen 
syftar till att anpassa bestämmelsen i föreskrifterna till den nya lagstiftning 
skydd för Sveriges säkerhet vid radioanvändning som trädde i kraft den 
1 januari 2020. 

PTS föreslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 15 april 2020. 

http://www.pts.se/
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En mer utförlig redogörelse för innebörden och konsekvenserna av förslagen 
finns i den bifogade konsekvensutredningen. 

Upplysningar om föreskrifter om spektrumauktioner 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 
2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation ska 
genomföras i EU:s medlemsstater senast den 21 december 2020. Inom 
Regeringskansliet har tagits fram en promemoria1 med förslag till en ny lag om 
elektronisk kommunikation vilken genomför EU-direktivet. Promemorian har 
remitterats. 

I promemorian föreslås att bestämmelsen i den nya lagen rörande tilldelning av 
tillstånd att använda radiosändare efter allmän inbjudan till ansökan ska 
utformas så att det av den allmänna inbjudan ska framgå vilket förfarande som 
ska användas, förutsättningarna för deltagande i förfarandet, vilka urvalskriterier 
som ska gälla och vilka villkor som tillstånd kommer att förenas med. Det anges 
i promemorian att det i och med dessa tillägg i lagen inte längre behövs något 
bemyndigande att meddela föreskrifter om vilket förfarande som ska användas 
och om innehållet i en allmän inbjudan. Bemyndigandet föreslås därför 
upphävas.2 

För det fall bestämmelser i en slutligt antagen ny lag om elektronisk 
kommunikation rörande tilldelning av tillstånd att använda radiosändare efter 
allmän inbjudan till ansökan skulle få den utformning som föreslagits i 
promemorian kommer PTS att behöva upphäva föreskrifterna om 
spektrumauktioner. PTS kommer under hösten 2020 att närmare överväga vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 

Yttrande  

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska 
ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 20 mars 2020. PTS tar 
emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange diarienummer 20-
1546 i ärenderaden.  

Frågor rörande remissen besvaras av Per Andersson, per.andersson@pts.se,  
08-678 56 63.   

                                                 

1 Promemoria ”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation”, 
dnr I2019/02319/D 
2 Se promemorian s. 17 och 139 

mailto:pts@pts.se
mailto:per.andersson@pts.se
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De handlingar som bifogas är:    

1. Konsekvensutredning   

2. Föreslagna föreskrifter (Bilaga 1)  

3. Sändlista 
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