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YRKANDEN M.M. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 4 juli 2018, med stöd av 3 kap. 7 § 

lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), fattat beslut om att 

begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet. Av beslutet framgår att PTS 

har begränsat antalet tillstånd i 700 MHz-bandet till sju stycken. PTS 

beslutade vidare i bilaga till beslutet att utfärda en allmän inbjudan till 

ansökan om att delta i 700 MHz-auktionen samt att tillämpa ett s.k. 

spektrumtak om 40 MHz vid auktionen.  

 

Hi3G Access AB (Tre) yrkar i första hand att förvaltningsrätten, med 

ändring av PTS beslut, beslutar om spektrumtak om 20 MHz vid tilldelning 

av tillstånd i frekvensbandet 694-790 MHz, med undantag för 703-713 MHz 

och 758-768 MHz, oavsett om tillstånd för Frequency Duplex Division 

(FDD) eller Supplemental Downlink (SDL) förvärvas samt att ingen 

budgivare tillåts förvärva mer FDD-tillstånd än 2x10 MHz om budgivare 

förvärvar tillståndet med villkor om täckning och utbyggnad eller 2x5 MHz 

om annat FDD-tillstånd förvärvas. I andra hand yrkar Tre att förvaltnings-

rätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till PTS för fortsatt 

utredning och förnyad prövning varvid PTS särskilt ska anmodas att i sin 

konkurrensanalys utreda och beakta de effekter som beslut om 

spektrumtaket kan ge upphov till i konkurrenshänseende.  

 

PTS yrkar i första hand att överklagandet ska avvisas. För det fall 

överklagandet prövas i sak bestrider PTS bifall till överklagandet.  
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VAD PARTERNA ANFÖRT 

 

Tre anför bl.a. följande till stöd för sin talan.  

 

Bakgrund 

 

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/899 av den 17 maj 

2017 ska medlemsstaterna senast den 30 juni 2020 tillåta att frekvensbandet 

694-790 MHz (700 MHz-bandet) används för markbundna system som kan 

tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster enligt harmoniserade tekniska 

villkor som fastställs av kommissionen. 700 MHz-bandet är viktigt för att 

skapa bättre täckning och kapacitet för användare av mobilt bredband, 

särskilt på landsbygden, samt kommer att vara en förutsättning för att 

utveckla och erbjuda s.k. 5G-tjänster (nästa generations mobila kommunika-

tionssystem).  

 

Genom regeringens beslut den 1 juni 2017 (ku2017/01429/MF) har 

sändningsutrymme i 700 MHz-bandet, med undantag för 703-713 MHz och 

758-768 MHz, gjorts tillgängligt för andra ändamål än marksänd tv från och 

med den 1 november 2017. Det ankommer enligt beslutet på PTS att inleda 

ett nytt auktionsförfarande för att upplåta tillstånd att använda frekvensband 

i 700 MHz-bandet.  

 

Genom det överklagade beslutet beslutade PTS att begränsa antalet tillstånd 

i 700 MHz-bandet till sju stycken, att utfärda allmän inbjudan till ansökan 

om att delta i 700 MHz-auktionen samt att tillämpa ett s.k. spektrumtak om 

40 MHz vid auktionen. Tillstånd och tillståndsvillkor gäller från och med 

dagen för tilldelningsbeslutet till och med den 31 december 2040.  

 

Spektrumtak definieras i 2 § PTS föreskrifter om spektrumauktioner 

(PTSFS 2008:1) som ”den största mängd spektrum som kan förenas med 
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tillstånd för en och samme budgivare” i en auktionsprocess enligt 3 kap. 8 § 

LEK. Sådant spektrumtak får fastställas om det är nödvändigt för att främja 

en sund konkurrens på marknaden eller för att främja en effektiv använd-

ning av spektrum, se 8 § i PTS föreskrifter om spektrumtak.  

 

Den svenska telekommarknaden är unik med fyra starka operatörer och är 

en av de mest välfungerande i Europa sett till slutkundspriser och kapacitet. 

Slutkundspriserna har kunnat hållas nere och innovationstakten kunnat 

hållas uppe tack vare förekomsten av fyra starka operatörers konkurrens på 

marknaden. Tillgången till spektrum är avgörande för att operatörerna ska 

kunna tillhandahålla tjänster med hög hastighet samt med god kapacitet och 

täckning.  

 

En auktion i syfte att allokera begränsade spektrumresurser innebär en risk 

för att resursstarka operatörer köper mer spektrumutrymme än de behöver i 

syfte att stänga ute mindre operatörer. Beslut om spektrumtak syftar till att 

förhindra just detta. I förevarande fall har PTS visserligen beslutat om ett 

spektrumtak, men spektrumtakets omfattning (40 MHz) tillsammans med 

beslutet om att begränsa antalet tillstånd till sju medför att risken är mycket 

stor att endast två eller tre operatörer förvärvar två tredjedelar av tillgängligt 

utrymme och alla FDD-tillstånd i 700 MHz-bandet.  

 

PTS beslut är felaktigt 

 

PTS beslut om spektrumtak av den 4 juli 2018  

 

PTS beslut av den 4 juli 2018 inbegriper flera olika beslut. Beslutet inne-

fattar för det första ett beslut att begränsa antalet tillstånd till sju stycken i 

700 MHz-bandet. Dessa sju tillstånd består av två tillstånd om 2x5 MHz för 

FDD, ett tillstånd för två angränsande frekvensblock om 2x5 MHz för FDD 

med täcknings- och utbyggnadskrav samt fyra tillstånd om 1x5 för SDL. 
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Det betyder alltså att det finns sammanlagt sju tillstånd att förvärva i 

auktionen. PTS beslut av den 4 juli 2018 innefattar för det andra beslut att 

utfärda allmän inbjudan till ansökan enligt bilaga 1 till beslutet. För det 

tredje innefattar PTS beslut av den 4 juli 2018 ett beslut att en budgivare 

som mest kan tilldelas sammanlagt 40 MHz i auktionen, dvs. spektrumtaket. 

Spektrumtaket gäller oavsett om det är tillstånd för FDD eller SDL som 

förvärvas. PTS beslut om spektrumtak innebär att två aktörer tillåts att 

förvärva allt spektrum som finns tillgängligt i 700 MHz-bandet (dvs. både 

FDD och SDL-spektrumen). Det är det sistnämnda beslutet – beslutet om 

spektrumtak – som är föremål för Tres överklagande.  

 

Den centrala frågan är således om ett beslut som innebär att en operatör kan 

förvärva allt FDD-spektrum i 700 MHz-bandet är förenligt med de lagregler 

som PTS har att följa vid spektrumtakbeslut. Tre menar att så inte är fallet, 

varför beslutet måste ändras eller upphävas.  

 

PTS beslut riskerar att snedvrida konkurrensen 

 

PTS har en skyldighet att främja konkurrensen. PTS har inte iakttagit den 

skyldighet som myndigheten har enligt EU-direktiv, regeringens instruktion, 

LEK och PTS egna föreskrifter att PTS ska agera konkurrensfrämjande. 

 

PTS beslut är grundat på en ofullständig och bristfällig konkurrensanalys 

 

PTS har inte på ett tillräckligt sätt analyserat hur tillskottet av 700 MHz-

bandet tillsammans med befintliga lågbandsinnehav påverkar konkurrens-

situationen på slutkundsmarkanden, på kort och lång sikt, och kan därför 

inte sägas uppfylla kraven på att främja en effektiv konkurrens. Om en 

ordentlig analys hade gjorts skulle den med största sannolikhet ha resulterat 

i ett spektrumtak som säkerställer att minst tre tillståndshavare kan förvärva 

frekvenser i 700 MHz-bandet (i likhet med analysen inför 800 MHz-
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auktionen). PTS analys måste således omarbetas och spektrumtaket ändras i 

enlighet därmed.  

 

Tre har rätt att överklaga 

 

Beslutets överklagbarhet 

 

Enligt 8 kap. 19 § LEK får en myndighets beslut enligt LEK eller enligt 

föreskrifter som meddelats med stöd av LEK överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Utgångspunkten är följaktligen att PTS beslut enligt 

LEK eller PTS föreskrifter är överklagbara. 

 

I PTS beslut av den 4 juli 2018 anges att beslutet, i enlighet med 8 kap. 20 § 

andra stycket LEK, endast får överklagas i samband med att beslut i fråga 

om tillstånd att använda radiosändare överklagas. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det i 8 kap. 20 § andra stycket LEK anges 

att ett beslut enligt 3 kap. 7 §, att begränsa antalet tillstånd, endast får över-

klagas i samband med att beslut i fråga om tillstånd att använda radio-

sändare överklagas, dvs. när en spektrumauktion har avslutats. Det är 

således endast ett beslut enligt 3 kap. 7 § LEK att begränsa antalet tillstånd 

som omfattas av överklagandeförbudet. Någon motsvarande bestämmelse 

om förbud att överklaga beslut om villkoren för ett auktionsförfarande enligt 

3 kap. 8 § LEK eller beslut om spektrumtak enligt PTS föreskrifter finns 

inte.  

 

Det sagda visar att det endast är beslut enligt 3 kap. 7 § LEK om att 

begränsa antalet tillstånd som inte kan överklagas. Beslut om spektrumtak 

fattas inte med stöd av 3 kap. 7 § LEK och utgör inte ett beslut att begränsa 

antalet tillstånd. Beslut om spektrumtak faller således i stället under den 
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allmänna regeln om överklagande i 8 kap. 19 § LEK, vilket innebär att 

sådana beslut får överklagas. 

 

Det ska härutöver tilläggas att beslutet om spektrumtak medför sådana 

faktiska verkningar för den enskilde, Tre i detta fall, att beslutet är över-

klagbart i enlighet med förvaltningslagen (2017:900), FL, och allmänna 

förvaltningsrättsliga principer. 

 

Av 41 § förvaltningslagen följer att ett beslut får överklagas om beslutet kan 

antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Av förarbetena 

framgår att bestämmelsen närmast kodifierar vad som tidigare gällde enligt 

allmänna förvaltningsrättsliga principer och Högsta förvaltningsdomstolens 

praxis, nämligen att beslut som har faktiska verkningar för den som påver-

kas av ett beslut kan överklagas, se prop. 2016/17:180, s. 248 och s. 332 f. 

 

Att det är beslutets faktiska verkningar som är avgörande för frågan om ett 

beslut är överklagbart innebär att förberedande förfarandebeslut i ett ärende 

som huvudregel kan överklagas endast i samband med det slutliga beslutet i 

ärendet. Denna princip grundar sig emellertid på att förberedande beslut 

typiskt sett inte har faktiska verkningar för den enskilde. Uppfattningen har 

även kommit till uttryck i rättspraxis där Högsta förvaltningsdomstolen i 

flera fall klargjort att beslut kan överklagas särskilt trots det inte rört sig om 

slutliga beslut i ärendet (se t.ex. RÅ 1997 ref. 95 och RÅ 2007 ref. 7). 

Avgörande för bedömningen av ett besluts överklagbarhet är beslutets 

innebörd och faktiska verkningar för den som berörs av beslutet. 

 

I förarbetena till den nya förvaltningslagen konstaterades även att för-

farandebeslut kan vara överklagbara – oavsett om de fattas på inlednings-, 

berednings-, avgörande- eller verkställighetsstadiet – under förutsättning att 

de har faktiska verkningar. Bland annat av detta skäl valde lagstiftaren att 

inte införa någon särskild bestämmelse om överklagbarheten av s.k. 
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förfarandebeslut. Lagstiftaren framhöll härvid just att skälet till att det 

”vanligen” är slutliga beslut som kan överklagas, är att det är denna typ av 

beslut som medför faktiska verkningar för den enskilde. Frågan om huru-

vida ett visst beslut kan överklagas särskilt måste därför avgöras med 

hänsyn till vilka faktiska verkningar beslutet har, inte beslutets karaktär av 

förberedande eller slutligt. Om beslutet kan antas påverka någons situation 

på ett inte obetydligt sätt är det alltså överklagbart i enlighet med 41 § 

förvaltningslagen. 

 

Beslutet innebär faktiska verkningar för Tre 

 

PTS beslut om spektrumtaket innebär faktiska verkningar för Tre och kan 

antas påverka Tres situation på ett inte obetydligt sätt. På grund av beslutet 

kan Tre inte tillförsäkras ett tillräckligt rättsskydd enbart genom möjligheten 

att överklaga det slutliga beslutet i ärendet eftersom det är själva villkoren 

och förutsättningarna (spektrumtaket) för auktionen som Tre anser är 

felaktiga. 

 

PTS beslut av den 4 juli 2018 om spektrumtak innebär att endast två 

tillståndshavare säkerställs samt att en och samma tillståndshavare kan 

förvärva alla FDD-tillstånd i 700 MHz-bandet, vilka direkt kan användas för 

tillhandahållande av 5G-tjänster. Beslutet bestämmer således förutsätt-

ningarna i auktionen och cementerar med mycket stor säkerhet också 

utgången i auktionen. Auktionsförutsättningarna kommer inte att kunna 

ändras enbart genom att beslutet om tilldelning till annan aktör överklagas. I 

egenskap av mindre operatör säkerställs inte att spektrum kan förvärvas av 

Tre, varken avseende FDD eller SDL, och Tre kommer inte att kunna delta i 

auktionen på samma villkor som de större aktörerna. Det finns med hänsyn 

till tidigare utfall av auktioner i Sverige och andra europeiska länder där Tre 

deltagit – både med avseende på att stora operatörer kan betala mer för 

spektrum p.g.a. ekonomiska skalfördelar samt kan finansiera och har 



9   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
BESLUT 
 

16818-18 

  

 

incitament att ägna sig åt strategisk budgivning för att stänga ute mindre 

konkurrenter – mycket starka skäl att utgå ifrån att de större mobilopera-

törerna även i 700 MHz-auktionen gynnas av möjligheten att erhålla så pass 

stor mängd spektrum som nu tillåts. 

 

Redan genom PTS beslut sätts hela ramarna för den slutliga tilldelningen. 

De mobiloperatörer som blir utan FDD-spektrum i 700 MHz-bandet måste 

utnyttja sina innehav i 800 och/eller 900 MHz-banden för att kunna till-

handahålla samma unika 5G-tjänster. Dessa frekvensband är emellertid 

redan hårt ansatta p.g.a. den ständigt ökade dataanvändningen och det finns 

även ett stort behov av 700 MHz-bandet för ökad kapacitet och inomhus-

täckning för 3G- och 4G-tjänster. Om denna kapacitet dessutom måste delas 

med nya 5G-tjänster kommer tjänstekvaliteten för 3G- och 4G-tjänsterna att 

försämras på ett märkbart sätt. 

 

Den aktör som köper allt FDD-spektrum i 700 MHz-bandet kan utöka sitt 

tjänsteutbud med unika 5G-tjänster så snart sådan utrustning finns tillgäng-

lig och kommer sannolikt vara ensam på det området. Tillstånd i 700 MHz-

bandet ger licens fram till 31 december 2040. De som inte får möjlighet att 

köpa kommer att behöva vänta med att konkurrera med unika 5G-tjänster 

till dess 3G- och 4G-standarderna fasats ut, så att 800 och/eller 900 MHz-

banden kan frigöras för 5G. Det blir då fråga om en fördröjning av de unika 

5G-tjänsterna med minst 10 år. 

 

Med hänsyn till de stora fördelar som tillgången till spektrumet kommer att 

ge finns tydliga incitament för de stora operatörerna Telia och Net4Mobility 

att köpa mer spektrum, och till ett betydligt högre värde, än vad som annars 

varit fallet i syfte att stänga ute Tre (och andra mindre operatörer). Både 

Telia och Net4Mobility är finansiellt kapabla till detta, och i kombination 

med att mängden spektrum reducerats till 40 MHz FDD och PTS 
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spektrumtak satts till 40 MHz är förutsättningarna för strategisk budgivning 

gynnsamma. 

 

Att konkurrensvillkoren kommer skilja sig åt mellan den mobiloperatör som 

förvärvar allt FDD-spektrum och övriga är uppenbart och den snedvridning 

som spektrumtaket då orsakat påverkar marknaden som helhet. PTS 

spektrumtak riskerar alltså att medföra att bl.a. konkurrensen inom unika 

5G-tjänster sätts ur spel under mycket lång tid, eftersom 700 MHz-bandet är 

det enda frekvensband som idag finns tillgängligt för dessa tjänster. 

 

Spektrum är en strategisk tillgång för Tre. För det fall Tre inte får ett 

vinnande bud i auktionen blir Tre utan spektrum i 700 MHz-bandet och 

kommer få mycket svårt att få tillgång till unika 5G-tjänster under minst 

10 års tid samt kommer att ha en betydligt mindre tillgång till lågbands-

spektrum jämfört med sina konkurrenter, vilket påverkar tjänsternas egen-

skaper, såsom kapacitet, inomhustäckning och hastighet. Detta kommer 

självklart att innebära enorma ekonomiska konsekvenser för Tre. Med de 

krav som kunderna ställer på de mobila tjänsterna hos Tre (och andra 

mobiloperatörer) att följa med i utvecklingen och erbjudande de bästa 

tjänsterna är det avgörande för Tres fortlevnad att Tre kan erhålla spektrum i 

auktionen. Eftersom beslutet redan genom att villkoren i auktionen 

missgynnar Tre innehåller beslutet faktiska verkningar för Tre. Tre kan 

således inte anses tillförsäkrad ett tillräckligt rättsskydd enbart genom 

möjligheten att överklaga det slutliga beslutet i ärendet. Tre ska därför ges 

möjlighet att överklaga PTS beslut. 

 

Om Tre endast tillåts klaga efter att spektrumauktionen avslutas och beslut 

om tilldelning av tillstånd fattas riskerar dessutom användandet av 

700 MHz-bandet i Sverige att fördröjas avsevärt. Om Tres överklagande 

vinner bifall måste auktionen nämligen göras om, varvid PTS bl.a. har att 

genomföra en mer grundlig och fullständig konkurrensanalys. 
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Det planerade datumet för auktionsstarten är den 4 december 2018. 

Auktionen är en omfattande process och eftersom det är fråga om så stora 

värden som mobiloperatörerna investerar i frekvenstillstånd (flera miljarder 

total i auktionslikvid per auktion) lägger alla inblandade aktörer stora 

resurser och tid på förberedelser. Som ett exempel på detta kan nämnas att 

PTS som regel ger budgivarna sex månader att förbereda auktionen, från att 

begränsningsbeslut och allmän inbjudan beslutas till dess att auktionen 

inleds. 

 

Utöver myndighetens arbete med auktionsprojektet, som ofta pågår minst 

2 år, har myndigheten inför auktionen anlitat konsulter och tagit fram 

skräddarsydd auktionsprogramvara genom vilken auktionen genomförs. 

Även samtliga budgivare lägger mycket tid och resurser på att förbereda 

ansökan om att delta samt att granska tillståndsvillkor och auktionsregler, 

ofta i samråd med externa konsulter, för att bestämma värdet på frekvens-

tillstånden och försöka uppnå önskat resultat i auktionen. Auktionen pågår 

sedan vanligen någon eller några veckor och under denna period är 

myndighetens resurser samt de högsta beslutsfattarna och nyckelpersoner 

hos budgivarna, samt ofta även deras auktionskonsulter, fullt engagerade. 

Av detta skäl är det av avgörande vikt att de auktionsregler som ska 

tillämpas i auktionen kan prövas och fastställa före auktionen, så att 

tydlighet och förutsägbarhet om dessa råder vid auktionstillfället. Vid ett 

framgångsrikt överklagande först efter auktionen är mycket av ovan 

beskrivet arbete bortkastat och måste göras om. 

 

Dessutom, om auktionen sedermera måste göras om till följd av ett fram-

gångsrikt överklagande och PTS då även har att genomföra en mer grundlig 

och fullständig konkurrensanalys, riskerar Sverige att inte kunna följa 

Europaparlamentets och rådets beslut att medlemsstaterna senast den 30 juni 

2020 ska tillåta att 700 MHz-bandet används på det sätt som kommissionen 

föreskriver. Det skulle också innebära att regeringens målsättning med att 
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göra 700 MHz-bandet tillgängligt, bl.a. att förbättra täckningen på lands-

bygden samt att utveckla och erbjuda 5G-tjänster i enlighet med inom EU 

uppsatta mål, inte uppnås som avsett. Även dessa skäl talar med styrka för 

att PTS beslut om spektrumtak är överklagbart. Ett sådant synsätt överens-

stämmer också väl med de uttalanden som lagstiftaren gjorde vid införandet 

av den nya förvaltningslagen beträffande överklagbarheten av s.k. för-

farandebeslut samt lagstiftarens beslut att inte införa någon särskild 

överklaganderegel för sådana beslut. 

 

PTS anför bl.a. följande till stöd för sin inställning.  

 

Frågan om beslutets överklagbarhet 

 

Beslut att begränsa antalet tillstånd får enligt 8 kap. 20 § andra stycket LEK 

överklagas endast i samband med att beslut i fråga om tillstånd att använda 

radiosändare, dvs. själva tilldelningsbeslutet, överklagas. Eftersom den 

allmänna inbjudan är ett följdbeslut till begränsningsbeslutet och båda 

besluten därmed är tätt förknippade med varandra, anser PTS att även 

utfärdandet av den allmänna inbjudan och de däri uppställda reglerna för 

tilldelningsförfarandet omfattas av nämnda överklagandeförbud. PTS är 

därmed av uppfattningen att spektrumtaket inte kan överklagas särskilt. 

 

Om förvaltningsrätten skulle anse att det särskilda överklagandeförbudet i 

8 kap. 20 § andra stycket LEK inte är tillämpligt på den del av PTS beslut 

som avser den allmänna inbjudan och dess innehåll, anser PTS att reglerna i 

den allmänna inbjudan och nu specifikt beslutet om spektrumtak ändå utgör 

sådana beslut under förfarandet som inte kan överklagas särskilt. 

 

I 8 kap. 19 a § LEK anges att beslut enligt lagen får överklagas av den som 

är part i ärendet, om beslutet har gått parten emot och även av annan vars 

rättigheter påverkas negativt av beslutet. Av denna bestämmelse framgår 



13   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
BESLUT 
 

16818-18 

  

 

vem som har rätt att klaga på ett beslut. Däremot framgår inte vilken typ av 

beslut som är överklagbara. Först om det konstateras att beslutet i sig är 

överklagbart finns anledning att bedöma vem som enligt LEK kan klaga på 

beslutet. 8 kap. 19 § anger vidare att en myndighets beslut enligt LEK får 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta betyder dock inte att alla 

beslut är överklagbara. Frågan om beslutet som sådant går att klaga på 

måste därmed bedömas utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer. 

 

Principen är att beslut som har en påvisbar effekt ska kunna överklagas, 

oavsett vilken typ av beslut det rör sig om. Det finns således inte något 

undantag för särskilda typer av beslut. Detta innebär inte att alla typer av 

beslut faktiskt går att klaga på, utan ett beslut måste ha en påvisbar effekt på 

någons situation. Många typer av förfarandebeslut saknar en sådan effekt, 

vilket framhålls i propositionen till den nya förvaltningslagen. 

 

Det överklagade beslutet om spektrumtak som fastställs i den allmänna 

inbjudan är en sådan typ av beslut som inte riktar sig mot någon enskild, 

utan som gäller generellt för alla som vill vara med och delta i auktionen. I 

den allmänna inbjudan fastställs ramarna för hur auktionen ska genomföras, 

bl.a. ansökningsdatum, auktionsformat i detalj, spektrumtakets storlek, 

avslutande av auktionen och skyldighet att betala auktionslikvid. Varje 

enskild aktör som är intresserad av urvalsförfarandet ska genom bestämmel-

serna ha tillräcklig insyn i förfarandet för att känna till förutsättningarna för 

att delta. Spektrumtaket är således en del av de generella regler som ska 

tillämpas i tilldelningsförfarandet och som PTS har ställt upp i syfte att på 

bästa sätt förvalta de frekvensresurser som finns. 

 

Tres argumentation i överklagandet bygger på hypoteser om hur andra kan 

komma att agera och vad detta vid en tilldelning eventuellt kan få för 

konsekvenser för Tre, snarare än på några direkt påvisbara effekter av 

beslutet som sådant. Det är emellertid inte möjligt att på förhand avgöra 
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vilka aktörer som kommer att delta i ett auktionsförfarande, och än mindre 

vilka aktörer som kommer att erhålla respektive inte erhålla tillstånd. Detta 

avgörs av budgivningen i auktionen. Det är därför idag oklart vilka som kan 

komma att bli parter i tilldelningsförfarandet, och vilka effekter PTS utform-

ning av auktionen kommer att få för enskilda intressenter, däribland Tre. 

 

PTS är således av uppfattningen att beslutet om spektrumtak inte påverkar 

någons situation på ett sådant sätt att det utgör ett överklagbart beslut. Efter 

det att tilldelningen har genomförts finns däremot en reell möjlighet att 

utvärdera resultatet av auktionen. Om en domstol då finner att PTS i sam-

band med auktionen agerat i strid med LEK kan den upphäva tilldelningen 

och återförvisa ärendet till myndigheten för förnyad prövning. Eftersom 

invändningar mot auktionen alltså kan åberopas i en sådan process riskerar 

ingen att lida någon rättsförlust om beslutet om spektrumtak i den allmänna 

inbjudan inte kan överklagas särskilt. 

 

Att denna typ av beslut inte är av den karaktär som anses vara överklagbart 

stöds enligt PTS mening även av förarbetena till LEK. I lagrådsremissen 

föreslog regeringen att det i den nya lagen skulle införas en bestämmelse om 

att beslut som endast innefattar förberedelse till ett senare beslut inte skulle 

få överklagas särskilt. Lagrådet menade dock att en sådan bestämmelse 

endast ger uttryck för vad som principiellt redan gäller inom förvaltnings-

rätten för beslut av rent förberedande karaktär. Om det anses behöva klar-

göras att vissa beslut enligt lagen endast får överklagas i samband med 

slutligt avgörande av ärendet var det enligt Lagrådet lämpligare att i lag-

texten precisera vilka beslut som närmare avses. På Lagrådets inrådan 

beslutades då att införa det särskilda överklagandeförbudet avseende beslut 

att begränsa antalet tillstånd. 

 

Enligt PTS mening utesluter det särskilda överklagandeförbudet emellertid 

inte att även andra förfarandebeslut kan bedömas som icke överklagbara. 
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Syftet med den särskilda bestämmelsen var, enligt regeringen, att särskilt 

klargöra att ett sådant beslut inte går att överklaga särskilt. I propositionen 

anges att det saknas behov av att införa ett överklagandeförbud för beslut 

om val av metod för att bevilja tillstånd att använda radiosändare, vilket 

utredningen hade föreslagit. Regeringen uttalar att ett sådant förbud är 

obehövligt då det till stor del träffar sådana beslut som inte angår någon på 

det sätt som krävs för att det ska finnas en rätt att överklaga beslutet. 

Samtidigt uttalade regeringen att ett beslut att tilldela tillstånd efter ett 

ansökningsförfarande å andra sidan givetvis är beslut som angår någon på 

sådant sätt att de kan överklagas. PTS anser att detta ger stöd för bedöm-

ningen att den omständigheten att det finns vissa uttryckliga överklagande-

förbud i LEK inte medför att allmänna förvaltningsrättsliga principer om 

överklagbarhet har satts ur spel. 

 

Tre anger i överklagandet att en trolig effekt av det beslutade spektrumtaket 

är att en eller två aktörer förvärvar hela det tillgängliga frekvensbandet. Det 

kan i sammanhanget noteras att en sådan effekt garanterat hade uppstått om 

PTS istället hade valt att begränsa antalet tillstånd till två stycken med större 

frekvensomfång. Då hade det bara funnits utrymme för maximalt två aktörer 

att förvärva hela frekvensbandet. Ett sådant beslut hade Tre inte kunnat 

klaga på i detta skede med hänvisning till det särskilda överklagande-

förbudet i 8 kap. 20 § LEK. Det vore orimligt om ett förfarandebeslut som 

potentiellt skulle kunna få en sådan effekt (spektrumtaket) skulle gå att 

angripa direkt, men inte det andra (begränsningsbeslutet), trots att effekten 

för den enskilde vore densamma i de båda fallen och trots att effekten vore 

mer garanterad i det sistnämnda fallet. 

 

Frågan om talerätt 

 

Om förvaltningsrätten, trots vad PTS anfört ovan, anser att beslutet som 

sådant går att överklaga uppkommer frågan om Tre har talerätt, dvs. om Tre 
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berörs av beslutet på ett sådant sätt att det ger företaget rätt att överklaga 

beslutet. 

 

Som beskrivits ovan innehåller 8 kap. 19 a § LEK en specialbestämmelse 

om vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen. Regeln innebär att 

beslut enligt LEK får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet 

har gått parten emot, och även av annan vars rättigheter påverkas negativt av 

beslutet. 

 

Tre är i dagsläget inte att anse som part i ärendet hos PTS. Frågan blir då om 

Tres ”rättigheter påverkas negativt av beslutet”. Det skäl Tre har uppgett i 

överklagandet är att företaget ”inte kommer att kunna delta i auktionen på 

samma villkor som de större aktörerna”. PTS delar inte den uppfattningen. 

Tre har rätt att delta i auktionen som alla andra intressenter; operatörer, 

infrastrukturägare, tillverkare m.fl. Begränsningen av hur mycket spektrum 

en och samma budgivare kan tilldelas gäller för alla som deltar i auktionen. 

Beslutet om spektrumtak kan inte anses angå Tre på ett sådant sätt att 

företaget har rätt att överklaga det, även om Tre uppger sig ha för avsikt att 

ansöka om tillstånd enligt den allmänna inbjudan. Vilka aktörer som 

verkligen deltar i auktionen vet ingen förrän auktionen äger rum. 

 

Varken Tre eller någon annan har i dagsläget någon bättre ”rätt” att få 

spektrum i 700 MHz-bandet – tvärtom är bakgrunden till auktionsförfaran-

det att PTS redan konstaterat att efterfrågan är större än tillgången och att 

tilldelningen därför ska ske genom ett konkurrensförfarande. Den positiva 

inriktningens princip vid tillståndsgivning för radio som tillämpas vid 

tillståndsgivning enligt 3 kap. 6 5 LEK, är satt ur spel i och med att ett 

beslut om att begränsa antalet tillstånd har fattats enligt 3 kap. 7 § och 

tilldelningen sker genom ett urvalsförfarande enligt 3 kap. 8 §. Grund-

principen att alla som vill ha spektrum ska få tillgång till spektrum enligt 
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LEK:s positiva grundsyn har i det här fallet således ersatts av en tilldelning 

genom prismekanismer och betalningsvilja. 

 

I dagsläget går det inte att säkert säga om Tre kommer att få det spektrum-

utrymme företaget önskar eller inte, eftersom förfarandet ännu inte är 

genomfört, och utgången av auktionen inte på något sätt är given på för-

hand. Det går således inte att dra slutsatsen att spektrumtaket får negativa 

konsekvenser för Tre. När auktionen har genomförts kan den som är part 

eller vars rättigheter påverkats negativt av beslutet överklaga tilldelnings-

beslutet med stöd av 8 kap. 19 a § LEK. 

 

Överklagandet i sak 

 

PTS anser i denna fråga sammanfattningsvis att det spektrumtak som 

myndigheten har beslutat är väl avvägt med hänsyn till rådande 

konkurrenssituation, behovet av attraktiva tillstånd och möjligheterna att 

uppnå mobilitetsmålet i regeringens bredbandsstrategi och målen för 

informationssamhället.  

 

SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

PTS har genom det överklagade beslutet fattat ett beslut med stöd av 3 kap. 

7 § LEK om att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet. PTS har vidare 

i bilaga till beslutet, med stöd av 3 kap. 8 § LEK, utfärdat en allmän 

inbjudan till ansökan om att delta i 700 MHz-auktionen samt även beslutat 

att tillämpa ett spektrumtak om 40 MHz vid auktionen. Tre anser att beslutet 

i den del som avser spektrumtak är felaktigt och att beslutet därför ska 

upphävas. PTS anser att beslutet om att tillämpa ett spektrumtak inte är ett 

överklagbart beslut och att Tre, alldeles oavsett, inte har rätt att klaga på 

detta. PTS inställning är därför i första hand att Tres talan ska avvisas. Tre 

anser å sin sida att beslutet är överklagbart samt att bolaget har talerätt.  
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För att förvaltningsrätten ska kunna pröva Tres överklagande i sak krävs att 

det överklagade beslutet är överklagbart och om så bedöms vara fallet krävs 

även att Tre har talerätt. Förvaltningsrätten prövar därför inledningsvis om 

beslutet är överklagbart.  

 

I artikel 4.1 i det s.k. ramdirektivet1 föreskrivs att medlemsstater ska säker-

ställa att det finns fungerande system enligt vilket företag som tillhanda-

håller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster, som 

berörs av ett beslut av en nationell regleringsmyndighet, har rätt att över-

klaga beslutet till en oberoende instans. Denna föreskrift utgör grunden för 

bestämmelserna i 8 kap. 19 § och 19 a § LEK. I 8 kap. 19 § anges att en 

myndighets beslut enligt LEK eller föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Inskränkningar i fråga 

om rätten att överklaga beslut finns i 8 kap. 20 och 21 §§ LEK.  

 

Tre har till stöd för sin inställning att beslutet om spektrumtak är överklag-

bart bl.a. hänvisat till 41 § FL. Förvaltningsrätten konstaterar dock att 

bestämmelsen i 41 § FL endast är tillämplig om det saknas överklagande-

bestämmelser i en specialförfattning (se prop. 2016/17:180 s. 254 och 333). 

Mot bakgrund av att det i LEK, utöver den allmänna överklagande-

bestämmelsen i 8 kap. 19 §, finns bestämmelser som begränsar rätten att 

överklaga anser förvaltningsrätten att frågan om överklagbarhet i första 

hand ska avgöras utifrån dessa regler och dess syften, och om dessa inte ger 

tillräcklig ledning utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer.  

 

Av 8 kap. 20 § LEK framgår att beslut som fattas med stöd av 3 kap. 7 § 

LEK om att begränsa antalet tillstånd endast får överklagas i samband med 

att beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare överklagas. Det som 

Tre har överklagat i målet är dock inte PTS beslut om att begränsa antalet 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. 
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tillstånd, utan det som bolaget har överklagat är den del av beslutet som rör 

fastställande av spektrumtak. Någon uttrycklig begränsning i rätten att 

överklaga sådana beslut har inte införts i LEK. Fråga är då om tanken med 

att inte införa några uttryckliga begränsningar för dessa beslut varit att de 

ska vara möjliga att överklaga. 

 

I förarbetena till LEK (se prop. 2002/2003 s. 307 ff.) behandlas frågan om 

rätten att överklaga beslut enligt LEK. I lagrådsremissen föreslog regeringen 

att det i den nya lagen skulle införas en bestämmelse om att beslut som 

endast innefattar förberedelse till ett senare beslut inte skulle få överklagas 

särskilt. Lagrådet menade dock att en sådan bestämmelse endast ger uttryck 

för vad som principiellt redan gäller inom förvaltningsrätten för beslut av 

rent förberedande karaktär. Om det anses behöva klargöras att vissa beslut 

enligt lagen endast får överklagas i samband med slutligt avgörande av 

ärendet var det enligt Lagrådet lämpligare att i lagtexten precisera vilka 

beslut som närmare avses. Mot bakgrund av Lagrådets synpunkter föreslogs 

då införande av det särskilda överklagandeförbudet avseende beslut att 

begränsa antalet tillstånd. Syftet med den särskilda bestämmelsen var att 

särskilt klargöra att ett sådant beslut inte går att överklaga särskilt. I 

propositionen anges att det saknas behov av att införa ett överklagande-

förbud för beslut om val av metod för att bevilja tillstånd att använda 

radiosändare, vilket utredningen hade föreslagit. Regeringen uttalade att ett 

sådant förbud är obehövligt då det till stor del träffar sådana beslut som inte 

angår någon på det sätt som krävs för att det ska finnas en rätt att överklaga 

beslutet. Samtidigt uttalade regeringen att ett beslut att tilldela tillstånd efter 

ett ansökningsförfarande å andra sidan givetvis är beslut som angår någon 

på sådant sätt att de kan överklagas.  

 

Avsikten har således inte varit att i LEK uttömmande reglera vilka beslut 

som inte är möjliga att överklaga. Den omständigheten att det finns vissa 

uttryckliga överklagandeförbud i LEK utesluter därför inte att även andra 
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förfarandebeslut kan bedömas som icke överklagbara enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer. Såsom förvaltningsrätten uppfattar 

förarbetsuttalandena var avsikten, vad beträffar beslut som fattas enligt 

LEK, inte att frångå principen om att beslut av förberedande karaktär inte är 

överklagbara. Som skäl för att förberedande beslut inte bör kunna över-

klagas har det i förarbetena till LEK hänvisats till att en sådan möjlighet 

skulle kunna leda till att olika förfaranden enligt lagen fördröjs i onödan. 

 

Det i målet aktuella beslutet om spektrumtak finns i en allmän inbjudan där 

PTS har fastställt ramarna för hur auktionen ska genomföras så att varje 

enskild aktör som är intresserad ska kunna få tillräcklig information om 

förfarandet och förutsättningarna för att delta. Spektrumtaket är således en 

del av de generella regler som ska tillämpas i tilldelningsförfarandet. Enligt 

förvaltningsrättens mening är det aktuella beslutet avseende spektrumtak att 

betrakta som ett förberedande beslut till det beslut som senare kommer att 

fattas om att tilldela tillstånd. Förvaltningsrätten anser att beslutet, med 

hänsyn till de uttalanden som gjorts i LEK:s förarbeten om allmänna förvalt-

ningsrättsliga principer och rätten att överklaga beslut av förberedande 

karaktär, inte får överklagas särskilt. Tres överklagande ska därför avvisas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Terese Danielsson 

Rådman 

 

Föredragande har varit Carina Westin. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället 
från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller 
om rätten vid förhandlingen gav besked om 
datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 
ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Hur räknar vi ut tiden? 

Sista dagen för överklagande är exakt 3 veckor från 
den veckodag som tiden börjar räknas. Om du 
exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars 
går tiden ut måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen för överklagande är en helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 
det att överklagandet kommer in nästa vardag. 

Bilaga 1
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Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 


