Spørsmål og svar – til høringen av auksjonsregler mv. for
tildelingen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene
Oppdatert 8. februar 2019

Spørsmål 1:
I følge vedlegg 2 «Dekningskrav i 700 MHz- Båndet» skal innehaver av tillatelsen «sikre tilgang
til mobilt bredbånd for 40 prosent av befolkningen ved bruk av 700 MHz båndet». Dette er i strid
med de overordnede reglene for auksjonen hvor det i kapittel 4.1 står at «Tillatelsesinnehaverne
kan bruke andre frekvensressurser enn 700 MHz- båndet for å oppfylle kravet». Kan Nkom
bekrefte at vedlegg 2 i tillatelsen har en trykkfeil, og at det ikke stilles krav om at det generelle
dekningskravet må oppfylles ved hjelp av 700 MHz-båndet?

Svar til spørsmål 1:
Nkom kan bekrefte at tillatelsesinnehaverne vil kunne bruke andre frekvensressurser enn 700
MHz-båndet for å oppfylle kravet til å sikre tilgang til mobilt bredbånd for minst 40 prosent av
befolkningen. Den endelige versjonen av vedlegg 2 til tillatelsen i 700 MHz-båndet endres i
samsvar med dette når endelige auksjonsregler blir publisert.

Spørsmål 2:
Hva er formålet med at det skal leveres et registreringsbud? Hva skjer om det ikke er
overskuddsetterspørsel i registeringsprosessen, altså at det totalt sett kommer inn kun ett eller
ingen bud for hver av blokkene som skal auksjoneres ut? Vil likevel «lot assignment stage»
gjennomføres som beskrevet i auksjonsreglene?

Svar til spørsmål 2:
Formålet med registreringsbudet er for det første å forplikte den som registrerer seg til auksjon
til faktisk å by i auksjonen. I tillegg er dette ment som en sikkerhet for budgiverne, for det tilfellet
at det oppstår tekniske problemer i første runde av auksjonen og budgiver ikke får lagt inn bud
gjennom auksjonssystemet.
Registreringsbudet vil bare gjelde dersom registrert budgiver ikke inngir bud gjennom
auksjonssystemet i første runde i auksjonen. Budgiver er heller ikke forpliktet til å opprettholde
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registreringsbudet, og kan legge inn bud på andre eller færre blokker i første runde. Nkom vil
dermed ikke vurdere om det er overskuddsetterspørsel før etter første runde i auksjonen. Så
lenge minst en aktør registrerer seg til auksjon og dermed leverer et registreringsbud, vil «lot
assignment stage» gjennomføres som beskrevet i auksjonsreglene.

Spørsmål 3:
Vil bankgarantibeløpet være MNOK 25 for hver blokk i registreringsbudet uavhengig av om det
legges inn bud på 2100 MHz eller 700 MHz blokker?

Svar til spørsmål 3:
Ja, kravet til bankgaranti vil være MNOK 25 per blokk som inngår i registreringsbudet
uavhengig av om man byr på blokker i 700 MHz- og/eller i 2,1 GHz-båndet.

Spørsmål 4:
I skjema «Registrering som budgiver til auksjon av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene» er det ikke
signaturfelt etter kapittel 6 «Fullmakt – budgivers autoriserte representanter /-er». Skal det være
et signaturfelt her?

Svar til spørsmål 4:
Det skal være signaturfelt under dette punktet, og dette vil bli rettet i registreringsskjemaet som
publiseres samtidig med de endelige auksjonsreglene.

Spørsmål 5:
Hva er bakgrunnen for at inkludering av nytt kapittel 5.4 i utkast til spektrumstillatelser som vi
ikke tidligere har sett i sammenlignbare tillatelser?
«5.4 Krav til installasjoner og utstyr
Installasjoner og utstyr som benyttes skal være i samsvar med gjeldende krav til elektronisk
kommunikasjonsnett og -tjeneste, tilhørende utstyr og fasiliteter, herunder krav til sikkerhet,
elektromagnetisk kompatibilitet og effektiv frekvensbruk.»
Innebærer dette kravet forpliktelser som ikke følger av annet lovverk? Og spesifikt hva menes
med krav til effektiv frekvensbruk i denne sammenheng?

Svar til spørsmål 5:
Dette punktet er tatt inn som en standard i Nkoms frekvenstillatelser til informasjon. Kravene til
installasjon og utstyr følger av annet regelverk og dette punktet er ment å gjøre
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tillatelsesinnehavere oppmerksom på at de må sette seg inn i regelverket som gjelder for utstyr
og installasjoner før frekvensene tas i bruk.

Spørsmål 6:
Punkt 12 i utkastet til tillatelser innfører et nytt vilkår sammenlignet med tidligere tillatelser. Vi
ber om at Nkom klargjør følgende
1.

Bakgrunnen for innføringen av vilkåret

2.

Hjemmelsgrunnlaget for
a. varslingsplikt til myndighetene ved avvikling av samfunnsviktige tjenester, og
b. myndighetenes kompetanse til å fastsette tidspunktet for endelig avvikling av
samfunnsviktige tjenester

3.

Hva ligger i begrepet «samfunnsviktige tjenester»?

4.

Hvilken konsekvens det vil få at vilkåret knyttes til avvikling av tjenester som
bruker frekvensene tildelt ved denne tillatelsen (sett i lys av at majoriteten av
tjenestene produseres i flere forskjellige frekvensbånd.)

5.

Hvilke tidsrammer Nkom evt. vil sette for egen tidsbruk når vedtak om fastsettelse
av avviklingstidspunkt skal fattes.

Svar til spørsmål 6:
Vilkårene knyttet til avvikling av tjenester følger også av tillatelsene i 800 MHz-, 900 MHz- og
1800 MHz-båndene, men formuleringen ble noe endret i forbindelsen med tildelingen av nye
tillatelser i 900 MHz-båndet i 2017. Bakgrunnen for bestemmelsen er å sikre tilstrekkelig
overgangstid for sluttbrukere dersom en tilbyder av offentlige elektroniske
kommunikasjonstjenester avvikler hele eller deler av sin virksomhet. Det er disse tjenestene
som omtales som «samfunnsviktige tjenester». Konsekvensene av avviklingen må vurderes
konkret i det enkelte tilfellet, men det er sentralt for myndighetene å få kunnskap om dette,
dersom samfunnsviktige tjenester avvikles. Nkom vil behandle et slikt varsel så raskt som mulig,
men saksbehandlingstiden vil kunne variere avhengig av varselet.
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