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Datum

Vår referens

2016-10-25

Dnr: 15-11708

Hi3G Access AB
Box 30213
104 25 Stockholm

Beslut om tillstånd att använda
radiosändare i frekvensutrymmet
1775,1–1780,1/1870,1–1875,1 MHz
Sökande

Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899
Saken

Tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation
____________________
Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen bifaller Hi3G Access AB:s ansökan och meddelar
tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775,1–l780,1/1870,1–
1875,1 MHz (block 14 i 1800 MHz-bandet) inom Sverige.
Tillståndet förenas med villkor enligt bilaga.
Tillståndet gäller från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 december
2027.
Detta beslut ska kungöras med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
Bakgrund

Post- och telestyrelsen beslutade den 4 juli 2016 att begränsa antalet tillstånd
inom frekvensutrymmet 1775–1780,1/1870–1875,1 MHz (block 14 i 1800
MHz-bandet) till ett (1) och utfärda allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att
Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Telefon: 08-678 55 00

Box 5398

Valhallavägen 117A

Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se

Aktbilaga

2(4)

använda radiosändare i frekvensutrymmet. Tillståndet skulle tilldelas genom en
första pris-auktion med slutna bud i en budrunda. Ansökningstiden gick ut den
10 oktober 2016. Lägsta bud för att få delta i auktionen var 40 miljoner SEK.
Vid tidpunkten för sista ansökningsdag hade en (1) ansökan inkommit. Denna
ansökan från Hi3G Access AB godkändes och gick vidare till budöppning den
24 oktober 2016.
Vid budöppningen konstaterades ett vinnande bud på 100 050 000 SEK.
Skäl
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 3 kap. 7 § lagen om elektronisk kommunikation (LEK) får antalet
tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme begränsas, om det är
nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser.
När antalet tillstånd har begränsats enligt 3 kap. 7 § LEK ska, enligt 3 kap. 8 §
LEK, tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte
särskilda skäl föranleder annat. Prövning 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.
Enligt 3 kap. 11 § första stycket LEK får tillstånd att använda radiosändare
förenas med villkor om
1. det frekvensutrymme som tillståndet avser,
2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstjänster eller slag av
elektroniska kommunikationsnät eller tekniker som tillståndet avser
3. täckning och utbyggnad inom landet,
4. det geografiska område som tillståndet avser,
5. skyldighet för sökanden att dela frekvensutrymme med annan,
6. sådant som i enlighet med beslut om en harmoniserad användning av
radiofrekvenser ska uppställas som villkor när den som ska tilldelas
radiofrekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller
bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt,
7. skyldigheter som följer av tillämpliga internationella avtal i fråga om
användning av frekvenser,
8. åtaganden som har gjorts i samband med beviljande av tillstånd enligt
8 § samt
9. tekniska krav och annat som krävs för att säkerställa ett faktiskt och
effektivt frekvensutnyttjande.

Post- och telestyrelsen

2

3(4)

Enligt 3 kap. 11 § LEK andra stycket får ett villkor enligt första stycket som
innebär en begränsning av vilka elektroniska kommunikationstjänster eller vilka
tekniker som får användas, meddelas endast om det krävs för att
1.
2.
3.
4.

undvika skadlig störning,
säkerställa ett effektivt frekvensutnyttjande,
skydda människors liv eller hälsa,
tillgodose det allmännas intresse av att vissa elektroniska
kommunikationstjänster finns tillgängliga i vissa delar av landet, eller
5. tillgodose det allmännas intresse av att främja tillhandahållandet av
radio- och tv-tjänster för vilka tillstånd meddelats enligt annan lag.
Av 3 § PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1 ändrade genom PTSFS 2010:5 och
PTSFS 2016:2) om spektrumauktioner följer att tilldelning av tillstånd att
använda radiosändare genomförs i enlighet med beslut att begränsa antalet
tillstånd enligt 3 kap. 7 § LEK och allmän inbjudan till ansökan.
Enligt 16 § PTS föreskrifter ska budgivare som vunnit budgivningen meddelas
tillstånd.
Enligt 19 § PTS föreskrifter ska budgivare som lagt vinnande bud betala
auktionslikvid inom den tid och på det sätt som anges i beslut att begränsa
antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan.
PTS bedömning

Ansökan från Hi3G Access AB har kommit in till PTS inom föreskriven tid.
PTS har funnit att ansökan uppfyller kraven i föreskrifterna samt den allmänna
inbjudan.
Hi3G Access AB har lämnat ett giltigt bud på 100 050 000 SEK och har
därmed vunnit budgivningen i auktionen för tilldelning av block 14 i 1800
MHz-bandet. Tillstånd ska således utfärdas.
Hi3G Access AB är annan än nuvarande tillståndshavare i frekvensutrymmet.
Med hänsyn till EU-kommissionens krav på separationsavstånd mellan olika
tekniker, och i enlighet med villkoren i allmän inbjudan till ansökan, placeras
frekvensblocket i utrymmet 1775,1–1780,1/1870,1–1875,1 MHz.
Tillståndet förenas i övrigt med de villkor som behövs för att undvika skadlig
störning samt säkerställa ett effektivt frekvensutnyttjande.
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Upplysningar

Tillståndshavaren ska, enligt PTS föreskrifter och allmän inbjudan till ansökan,
betala auktionslikvid till PTS. Betalning till PTS sker mot faktura.
Underrättelse om överklagande

Detta beslut får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet har gått
parten emot, och av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet.
Ett överklagande ska skickas till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Om
överklagandet har kommit in i rätt tid sänds det vidare till Förvaltningsrätten i
Stockholm, såvida PTS inte ändrar beslutet på det sätt som begärs.
Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange beslutets diarienummer
och ange vilken ändring som önskas. Överklagandet ska skrivas under av
behörig firmatecknare.
Detta beslut ska delges genom kungörelsedelgivning. Delgivningstidpunkten är
därför den 8 november 2016. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor
från denna dag. Annars kan överklagandet inte prövas.
Under överklagandetiden är beslutet tillgängligt i PTS lokaler, Valhallavägen
117 A i Stockholm, och på webbplatsen www.pts.se.
____________________
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