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Søknadsskjema lokale nett i 3,8-4,2 GHz 
 
A.  KUNDEOPPLYSNINGER  

A1. Kundenavn 

      

A2. Organisasjonsnummer 

      

A3. Postadresse 

      
 
 
A4. Postnummer 

      

A5. Poststed 
     
   

A6. Kontaktperson 

      

A7. E-post 

      

A8. Telefon 

      

A9. Mobil 

      

 Jeg samtykker i at svar på søknaden kan sendes på e-post til 
kontaktperson.  

 

 

A10. Søkes det om utvidelse av eksisterende frekvenstillatelse i 3,8-4,2 GHz? 

 Ja  Nei Hvis ja, oppgi tillatelsesnummer:      

 
 

B.   TEKNISKE OPPLYSNINGER – LAV-EFFEKT 
B1. Stasjonsnavn (kundens identifisering av stasjon) 

      

B2. Type bruk 

Utendørs Innendørs 

B3. Antennehøyde over terreng (kun 
for utendørs) – maks 10 m 

      

B4. Båndbredde (velg kun et alternativ) 

20 MHz 30 MHz 40 MHz   

50 MHz 60 MHz 80 MHz 

B5. Geografisk posisjon (EU89, geografiske grader(lat/lon), desimal) 

Eksempel: 58.2532375 N, 8.382194 Ø 

       

 

B6. Adresse 

      

B7. Postnummer 
      

B8. Poststed 

      

 

 
 

C.   UNDERSKRIFT 
C1. Dato 

      

C2. Sted 

      

C3. Søkerens underskrift (maskinskrift dersom søknaden sendes pr e-post) 

      

(Gjenta underskriften her med maskinskrift) 

      

Virksomheten bekrefter med sin underskrift kjennskap til forskrifter og bestemmelser på området, samt at opplysningene i dette skjemaet er korrekte 
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