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Post- och telestyrelsens föreskrifter om 
spektrumauktioner; 

PTSFS 2008:1  
Utkom från trycket 
Den 26 juni 2008 

beslutade den 29 maj 2008. 

Med stöd av 4  och 19 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation föreskrivs följande. 
 
 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om urvalsförfarande och 
tillståndsgivning med stöd av 3 kap. 6-8 §§ lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation efter allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda 
radiosändare där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara 
utslagsgivande. 
        Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska inte tillämpas på 
auktionsförfaranden för vilka allmän inbjudan utfärdats innan dessa 
föreskrifter trätt i kraft. 
 
Definitioner 
 

2 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i lagen om elektronisk kommunikation.  
       Därutöver förstås med 
   auktion: urvalsförfarande där det pris (bud) sökanden är villig att betala för 
ett  tillstånd att använda radiosändare är utslagsgivande, 
   bud: bindande erbjudande att betala ett belopp för ett tillstånd som ingår i 
auktionen, 
   budgivare: den som kommit in med en ansökan att delta i urvalsförfarande 
och som uppfyller kraven i Post- och telestyrelsens beslut att begränsa antalet 
tillstånd och utfärda allmän inbjudan till ansökan genom auktion, 
   spektrum: frekvensutrymme för radioanvändning, 
   spektrumtak: den största mängd spektrum som kan förenas med tillstånd 
för en och samme budgivare. 
 
 
Beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till 
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ansökan 
 

3 § Tilldelning av tillstånd att använda radiosändare genom auktion 
genomförs i enlighet med sådant beslut enligt 3 kap. 7 § lagen om elektronisk 
kommunikation om att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan 
till ansökan som fattas inför varje auktion. 
 
Ansökan om deltagande i auktion 
 

4 § Ansökan om att delta i auktion ska göras på blankett som Post- och 
telestyrelsen tillhandahåller. Ansökan ska ha kommit in senast den dag som 
anges i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan och 
innehålla uppgift bland annat om sökandens 

1. namn eller firma, 
2. sökandens personnummer eller organisationsnummer eller 

motsvarande för utländsk sökande, 
3. postadress, 
4. kontaktperson som är behörig att företräda sökanden i auktionen med 

telefonnummer och e-postadress till denne. 
       Utländsk juridisk person ska till ansökan bifoga aktuellt utdrag ur 
näringslivsregister eller motsvarande dokument som styrker uppgifterna i 
punkterna 1 och 2 första stycket. 
  

5 § Sökanden ska på sätt som anges i beslut att begränsa antalet tillstånd 
och utfärda allmän inbjudan ställa bankgaranti, lägga deposition eller i övrigt 
ställa säkerhet för auktionslikvid och andra åtaganden i anledning av 
deltagande i auktionen. 
       Bankgaranti ska vara utställd till Post- och telestyrelsen av ett sådant 
finansiellt institut som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning) i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, 
Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 
       Övriga krav på bankgaranti, deposition eller annan säkerhet anges i 
beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 

 Sökanden ska till Post- och telestyrelsen ge in bevis för att bankgaranti 
ställts på sätt som anges i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda 
allmän inbjudan. 
  
Villkor och avstängning 
 

6 § 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.      
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7 § Budgivare som lämnar oriktiga uppgifter eller i övrigt inte följer dessa 
föreskrifter eller bestämmelser i beslut att begränsa antalet tillstånd och 
utfärda allmän inbjudan kan stängas av från att delta i auktionen. 
 
Auktionsförfaranden 
 

8 § En auktion enligt dessa föreskrifter genomförs med budgivning i en 
budrunda enligt 9-10 §§ eller i flera budrundor enligt 11-14 §§.  
        I beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan till 
ansökan anges vilket auktionsförfarande som ska tillämpas. Om det anses 
nödvändigt för att främja en sund konkurrens på marknaden eller för att 
främja en effektiv användning av spektrum ska spektrumtak för budgivarna i 
auktionen fastställas. 
 
Auktion med budgivning i en budrunda 
 

9 § Vid auktion med budgivning i en budrunda ska budgivaren ge in ett 
skriftligt bud till Post- och telestyrelsen i ett förseglat omslag inom den tid 
och på det sätt som anges i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda 
allmän inbjudan.  

Bud ska anges i svenska kronor (SEK) och budgivaren ska ange vilket 
tillstånd som budet avser. Lägsta bud som beaktas är en (1) krona. 

Bud som inte uppfyller de ovan angivna kraven eller krav enligt beslut att 
begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan beaktas inte. 
 

10 § Budöppning sker vid den tidpunkt och på den plats som anges i beslut 
om allmän inbjudan. Budgivare som uppfyller kraven i beslut att begränsa 
antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan får delta vid budöppningen. 

Vid budöppningen rangordnas buden i storleksordning. Om två eller flera 
budgivare lagt lika bud rangordnas dessa bud inbördes genom lottdragning. 

Budgivare som lagt bud som rangordnats högst (vinnande bud) när 
auktionen har avslutats har vunnit budgivningen. 
  
Auktion med budgivning i flera budrundor 
 

11 § Vid auktion med budgivning i flera budrundor sker budgivningen 
genom ett auktionssystem på sätt som anges i beslut att begränsa antalet 
tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 
 

12 § Efter varje budrunda bestäms vilka bud som är högsta gällande bud på 
sätt som anges i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän 
inbjudan. 

Endast bud som kommit in inom den tid och på det sätt som bestäms och 
som meddelas budgivarna under auktionsförfarandet beaktas.  
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13 § Vid oförutsedda händelser som har stor påverkan på auktionen kan en 
viss budrunda eller auktionen tillfälligt eller helt avbrytas. Under sådana 
omständigheter kan  

– auktionen eller budrundan återupptas i det skede budgivningen 
avbröts, eller 

– auktionen, en budrunda eller flera budrundor förklaras ogiltiga och 
auktionen startas om från början eller från en viss budrunda. 
 

14 § I beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan 
anges under vilka omständigheter auktionen är avslutad. 
        Högsta gällande bud när auktionen är avslutad är vinnande bud. 
 
Förbud mot samarbete  
 

15 § Budgivare får inte samordna budgivning eller på annat sätt samarbeta 
under ett auktionsförfarande.  
 
Tillståndsgivning m.m. 
 

16 § Budgivare som vunnit budgivningen meddelas tillstånd som förenas 
med villkor enligt 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation genom 
beslut efter auktionens avslutande. 
 

17 § Bud som inte är vinnande bud upphör att vara bindande efter avslutad 
auktion. 
 

18 § Om det efter avslutad auktion kommer fram att budgivare lämnat 
oriktiga uppgifter eller i övrigt inte följt dessa föreskrifter eller bestämmelser 
i beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan står 
auktionens resultat för övriga budgivare kvar. 
 
Auktionslikvid  
 

19 § Budgivare som lagt vinnande bud ska betala auktionslikvid. Betalning 
ska ske inom den tid och på det sätt som anges i beslut att begränsa antalet 
tillstånd och utfärda allmän inbjudan. 
 
 
 
 

_________________ 
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2008. 
 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 

MARIANNE TRESCHOW 

   Tord Pettersson  


