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PTS delbemötande efter konsultation av 
förslag inför planerat auktionsförfarande för 
tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- 
och 2,6 GHz-banden 

Bemötande 

PTS ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i frekvensbanden 900 MHz1-, 

2,1 GHz2- och 2,6 GHz3 genom urvalsförfarande. Den 24 februari till den 28 mars 

genomförde PTS en konsultation av PTS förslag för det planerade förfarandet. 

 

I detta dokument redovisar PTS myndighetens ställningstaganden till inkomna 

synpunkter i de delar i konsultationsdokumentet som berör PTS förslag till beslut att 

begränsa antalet tillstånd och utfärdandet av Allmän inbjudan del 1. De synpunkter 

som inkom i konsultationen som berör regler för auktionsförfarandet och de villkor 

som tillstånden kommer att förenas med kommer att bemötas i ett senare skede 

inför urvalsförfarandet. 

 

Bemötandet är uppdelat utifrån de rubriker i konsultationen där synpunkter inkommit. 

1. Mål med tilldelningen 
Inkommen synpunkt: Inriktningsmålen utgår från att tillståndstiden för befintliga 

tillstånd i 2,6 GHz-bandet förlängs. Intressenter har framfört att de saknar information 

kring förlängning av giltighetstiden för tillstånd i 2,6 GHz-banden och uppmanar PTS 

att tydliggöra process och tidplan kring förlängningen. 

PTS bemötande: PTS kommer i samband med samråd av Beslut att begränsa antalet 

tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden och Allmän inbjudan del 1 att gå ut 

                                                        
1 880–915 MHz och 925–960 MHz 
2 1920–1980 MHz och 2110–2170 MHz 
3 2500–2690 MHz 

http://www.pts.se/
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med information och inhämta synpunkter om tidplan och process för förlängning av 

giltighetstiden för tillstånd i 2,6 GHz-bandet.  

Inkommen synpunkt: En intressent föreslår att en del av 900 MHz-bandet undantas 

och kompletteras med särskilda tillståndsvillkor med specifika krav på mycket hög 

robusthet och tillgänglighet. Avsikten är att skapa ett nationellt mobilnät för 

säkerhetsutmanande situationer, ett s.k. nödnät. 

PTS bemötande: I PTS inriktningsrapport4 ”PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-

bandet” behandlades frågan om behovsprövning. För de fall frekvenser behövs för 

verksamhet som bedrivs av bl.a. Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 

Kriminalvården och Tullverket i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa 

gäller undantag från huvudregeln att tillståndsprövning ska ske efter allmän inbjudan 

till ansökan enligt 3 kap 8 § andra stycket 3 LEK. I 20 a § i förordning (2003:396) om 

elektronisk kommunikation (FEK) anges vilken radioanvändning som omfattas av 

undantaget.  

Det kan konstateras att PTS inte mottagit några synpunkter på frågan om 

behovsprövning för tillhandahållande av samhällsviktiga tjänster från någon av 

myndigheterna som verkar inom området. Det konstateras i inriktningen för 900 

MHz-bandet att det inte finns anledning att avsätta någon del av bandet för 

samhällsviktiga tjänster. PTS avser inte göra några förändringar med hänsyn till den 

inkomna synpunkten. 

2. Preliminär tidplan och process 
Flera intressenter tillstyrker PTS ambition om att alla förutsättningar ska vara kända i 

god tid och är positiva till den planerade processändringen att den allmänna inbjudan 

delas upp i två delar. 

Inkommen synpunkt: En intressent påpekar att information om att ansökan ska ges in 

redan den 30 september hade behövts kommuniceras tidigare och att det är kort om 

tid. 

PTS bemötande: De underlag som kommer ligga till grund för samrådet med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten baseras i stora drag på de underlag som 

gällde vid tilldelningen av tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. PTS bedömer att 

den föreslagna tiden för att lämna in en ansökan om tillstånd i nu aktuella 

frekvensband är tillräcklig. 

                                                        
4 PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet, PTS-ER-2021:25 | PTS 

https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2021/pts-inriktning-for-tilldelning-av-900-mhz-bandet-pts-er-202125/
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Inkommen synpunkt: Gällande tidplanen framför en intressent att tiden mellan 

publicering av Allmän inbjudan del 2 (AI del 2) och bekräftelse av deltagande kan vara 

1–3 månader. Man påpekar att tiden mellan allmän inbjudan och ansökan i tidigare 

tilldelningar varit minst 6 månader och föreslår att bekräftelsen istället sker i 

september 2023 och att auktionen inleds i oktober 2023. 

PTS bemötande: PTS har i tidigare tilldelningar haft som ambition att auktioner bör 

hållas mellan 4–6 månader efter att beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda 

allmän inbjudan till ansökan har fattats. Den tiden anses tillräcklig för att förbereda sig 

inför auktionen när alla förutsättningar presenterats. Nuvarande förslag innebär att 

tiden mellan publicering av AI del 2 och auktion är ca 6–7 månader, vilket ger god tid 

till förberedelse inför auktion. Även tiden mellan AI del 2 och bekräftelse av ansökan 

anser PTS är tillräcklig. 

Inkommen synpunkt: En intressent ifrågasätter varför gemensamägda bolag ges 

möjligheten att lämna in en ansökan var för sig samt för det gemensamägda bolaget 

samt varför sådana företag ska ges fördelen att kunna avvakta med att fatta de 

affärsmässiga beslut som krävs för att efterleva en närståenderegel som tillämpats i 

tidigare auktioner. Man anser att detta inte är förenligt med krav på 

ickediskriminering. En annan intressent önskar ett tydliggörande vad gäller 

deltagandet för gemensamägda bolag i AI del 1 och del 2. 

PTS bemötande: I konsultationsdokumentet föreslog PTS att företag som ingår i ett 

nätsamarbete ska ha möjlighet att lämna in en ansökan både för det gemensamägda 

företaget och som de enskilda företagen var för sig. Efter överväganden föreslår PTS 

nu att den möjligheten tas bort. Samtliga som vill delta som budgivare i auktionen ska 

därmed redan inom ansökningstiden, med iakttagande av den närståenderegel som 

gäller, inkomma med en fullständig ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 

de aktuella frekvensbanden i enlighet med AI del 1. Sökanden som är 

gemensamägda företag måste emellertid lämna in underlag för samrådet med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som avser såväl det gemensamägda 

företaget som ägarföretagen. Sökanden som inkommit med en godkänd ansökan 

och vars ansökan godkänts efter PTS samråd med Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten ska, efter att AI del 2 publicerats, bekräfta sin ansökan. 

Inkommen synpunkt: En intressent ifrågasätter att bankgaranti ska lämnas och 

uppmanar PTS att pröva behovet av detta eller avgöra om en bankgaranti behövs 

senare i processen när de faktiska sökande är kända. 

PTS bemötande: Efter överväganden och med anledning av samrådsprocessen med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och de ökade administrativa åtgärder och 

kostnader som uppstår för de sökande föreslår PTS att kravet kan utgå. PTS kommer 
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således inte ställa krav på säkerhet i form av en bankgaranti i detta 

tilldelningsförfarande. 

3. Samråd med Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten 

Inkommen synpunkt: En intressent påpekar att om PTS avser förändra underlagen till 

ansökan inför samrådet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i förhållande till 

den tidigare tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden behöver tiden för 

förberedelse av ansökan förlängas. 

PTS bemötande: De underlag som kommer ligga till grund för samrådet med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten baseras i stora drag på de underlag som låg 

till grund för samrådet i tilldelningen av tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. PTS 

bedömer att tiden för förberedelse av ansökan är tillräcklig oavsett om den sökande 

var med i tilldelningen av tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden eller inte. 

Inkommen synpunkt: En intressent framför även synpunkter om att samrådet med 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför auktionen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-

banden var tidskrävande och arbetet omfattande. Man menar att det inte är att 

hushålla med de inblandade parternas resurser om operatörer inför var auktion ska 

redogöra i detalj för samma nätarkitektur, arbetssätt, leverantörskedjor etc. 

Intressenten föreslår att det kommande samrådet ska fokusera på de förändringar 

som gjorts sedan samrådet som föregick 3,5 GHz-auktionen. 

PTS bemötande: Tilldelningen av tillstånd för de aktuella frekvensbanden är en ny 

tilldelning där en ny ansökan ska prövas. Därmed ska även nya ansökningsunderlag 

lämnas in till PTS, inför samrådet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, i 

samband med ansökan enligt Allmän inbjudan del 1. Prövningen av villkor om krav för 

Sveriges säkerhet ska göras utifrån ett så aktuellt underlag som möjligt och det står 

sökande fritt att återanvända tidigare underlag om de fortfarande är relevanta och 

aktuella.   

4. Övriga synpunkter 
Inkommen synpunkt: Intressenter har påpekat att det inte är proportionerligt att kräva 

att hela auktionslikviden ska erläggas i samband med att auktionen har avslutats. En 

del av auktionslikviden kan erläggas efter genomförd auktion, resten (merparten) i 

samband med att tillstånden tas i bruk. Man anser att avbetalningslösningar på 5 eller 

20 år bör undersökas. 
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PTS bemötande: PTS bedömer att det finns väl fungerande finansiella marknader 

som kan tillhandahålla finansiella lösningar för vinnande budgivare. PTS avser inte att 

erbjuda någon avbetalningsplan för betalning av auktionslikvid. 

Inkommen synpunkt: Flera intressenter har framfört synpunkter på den s.k. 

närståenderegel som PTS tillämpat i tidigare auktioner och menar att regeln bör 

ändras så att Tele2 och Telenor enbart tillåts delta i auktionen via det 

gemensamägda nätbolaget Net4Mobility. 

PTS bemötande: 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. Reglerna innebär att om två eller flera sökande är närstående får endast 

en av dem delta i auktionen. PTS har inte för avsikt att ändra den föreslagna 

närståenderegeln som tillämpats i flera av PTS tilldelningar. Den föreslagna 

närståenderegeln begränsar inte möjligheterna för olika typer av nätsamarbeten.  

Inkommen synpunkt: En intressent önskar att PTS klargör om ytterligare och/eller 

ändrade villkor till skydd för Sverige säkerhet kommer att samrådas med marknaden 

denna gång, som del av Allmän inbjudan (del 2) till auktionen.  

PTS bemötande: PTS bekräftar att villkor till skydd för Sveriges säkerhet som de 

aktuella tillstånden kommer att förenas med kommer att samrådas med marknaden i 

samband med publicering av Allmän inbjudan del 2. 


