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1 Innledning
Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet har bedt Medietilsynet og Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildele henholdsvis anleggskonsesjoner og
frekvenstillatelser i Lokalradioblokka med varighet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2031.
Stortinget har besluttet at tildelingen skal skje ved auksjon dersom det er flere som søker om
frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i en lokalregion.
Reglene for deltakelse og gjennomføringen av auksjonen følger av dette dokumentet.

2 Hva skal tildeles i auksjonen?
2.1 Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner
Lokalradioblokka består av frekvensblokker i frekvensområdet 174-240 MHz og er avsatt til
lokal digital lydkringkasting. Ressursen er framforhandlet gjennom internasjonale avtaler og
koordinert med nabolandene. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen
dekker hele fastlands-Norge. Det skal auksjoneres ut én frekvenstillatelse og én tilhørende
anleggskonsesjon i hver lokalregion i Lokalradioblokka.
Frekvenstillatelsen i en lokalregion vil gi tillatelse til å bruke én frekvens i hele lokalregionen
(såkalt enfrekvensnett). For å unngå interferens gis tillatelser til å ta i bruk forskjellige
frekvenser i tilstøtende lokalregioner. Det er ikke mulig å endre frekvens eller grenser for
lokalregionene.
Søkerne står fritt til å søke om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for så mange
lokalregioner de ønsker, med unntak av de begrensninger som følger av frekvenstaket som er
satt for denne tildeling, se punkt 2.5.

2.2 Geografisk virkeområde - Oversikt over lokalregioner
Kartene i figur 1 viser oppdelingen og nummeringen av lokalregionene og hvilke
frekvensallokeringer som det gis tillatelse til å ta i bruk i de enkelte lokalregionene. Lokalregion
3 (Akershus) dekker også lokalregion 2 (Oslo, Asker, Bærum), slik at det er to frekvensblokker
som dekker Oslo-området.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Medietilsynet

4

Figur 1 - Kart som viser oversikt over frekvensallokeringer og lokalregionnummer for
Lokalradioblokka1

2.3 Varighet
Frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene skal gjelde fra 1. januar 2017 til og med 31.
desember 2031.
Senderanlegget kan ikke tas i bruk før 1. januar 2017, og det kan derfor heller ikke inngås
transmisjonsavtaler som tillater oppstart av sendinger før dette tidspunktet.
Anleggskonsesjonæren kan likevel starte planlegging og utbygging av senderanlegget før
konsesjonens ikrafttredelse 1. januar 2017.

2.4 Minstepriser
Med minstepris menes startprisen i auksjonen. Bud under minstepris vil ikke bli akseptert i
auksjonen.
▬
1
Se for øvrig regioninndeling på kommunenivå i Teknisk Vedlegg til utkast til frekvenstillatelse.
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Minsteprisen i auksjonen vil være 1 000 kroner for hver lokalregion.
Minsteprisen gjelder ikke for tildeling av frekvenstillatelse med tilhørende anleggskonsesjon i
lokalregioner hvor det ikke er overskuddsetterspørsel og ikke gjennomføres auksjon.

2.5 Frekvenstak
Et frekvenstak begrenser mengden ressurser en aktør kan tilegne seg. Formålet med
frekvenstaket er å fremme konkurransen i markedet og å forhindre at aktører kjøper opp
frekvenser for å holde potensielle konkurrenter ute fra markedet.
Ved denne tildelingen er det satt et generelt frekvenstak som omfatter de tre kommersielle
frekvensblokkene for digital radio; Riksblokk I, Riksblokk II og Lokalradioblokka. Frekvenstaket
innebærer at ingen aktør kan inneha mer enn to av de tre kommersielle blokkene for digital
radio. Frekvenstaket skal sikre at minst to aktører får tilgang til frekvensressurser i samme
geografiske område. Dette legger til rette for bærekraftig konkurranse og effektiv bruk av
frekvensressursene, uten å gripe for sterkt inn i aktørenes frihet til å skaffe seg
frekvensressurser.

3 Tildelingsprosessen
Auksjonen vil bli gjennomført som en åpen stigende auksjon over Internett. Det vil bare holdes
auksjon i de lokalregionene der det er flere enn én budgiver som er godkjent til å delta i
auksjonen, dvs. i de regionene der det er overskuddsetterspørsel. Alle regioner med
overskuddsetterspørsel vil bli auksjonert ut parallelt.
En mer detaljert beskrivelse av registrerings- og godkjennelsesprosessen er gitt i punkt 7.
Budgivningsprosessen beskrives i punkt 11 nedenfor.
Dersom det bare er én aktør som er registrert og godkjent som budgiver i auksjonen for en
lokalregion, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for denne lokalregionen bli tildelt denne
aktøren uten at det gjennomføres en auksjon. Hvis det ikke er noen som registrerer seg eller
som godkjennes for deltakelse i en lokalregion, eller det ikke mottas noen gyldige bud i en
lokalregion i auksjonen, vil ikke disse ressursene bli tildelt. Medietilsynet og Nkom vil ta stilling
til hva som skal skje med eventuelt ledige lokalregioner etter auksjonen.
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4 Vilkår i frekvenstillatelsene
4.1 Tekniske vilkår for frekvensbruken
De tekniske vilkårene for frekvensbruken følger av utkast til frekvenstillatelse i Vedlegg 3.

4.2 Omsettelighet
Frekvenstillatelsene vil være omsettelige ved salg eller utleie i henhold til ekomloven2 § 6-5.
Etter denne bestemmelsen kan ekommyndigheten fatte enkeltvedtak som gir innehaver av
frekvenstillatelsen rett til å overdra tillatelsen. Før et eventuelt salg kan finne sted, må
innehaver av tillatelsen søke Nkom om å få overdra tillatelsen. Innehaver skal informere Nkom
om planlagt utleie av frekvenser som kan ha betydelig innvirkning på konkurransen. Nkom kan
nekte salg eller utleie av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning.
Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner må overdras som et integrert hele, se punkt 5 om
overdragelse av anleggskonsesjon.

4.3 Gebyr
Innehavere av frekvenstillatelser i Lokalradioblokka er pålagt å betale årlig gebyr til Nkom, jf.
ekomloven § 12-1 og forskrift om gebyr til PT3.
Tabellen under viser estimert årsgebyr for frekvenstillatelsene basert på oppdaterte tall for
2015. Det årlige gebyret vil bli justert for hvert enkelt år i henhold til forskrift om gebyr til PT, og
gebyrene for 2017 vil dermed variere noe i forhold til gebyrene for 2015.
Regionnummer

Navn på lokalregion

Kanal

Estimert årsgebyr NOK

1

ØSTFOLD

8B

28000

2

OSLO ASKER BÆRUM

13D

41000

3

AKERSHUS

13B

51000

4

SOLØR HEDMARKEN

13C

25000

5

ØSTERDALEN

10A

21000

▬
2
Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon
3
Forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet
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Regionnummer

Navn på lokalregion

Kanal

6

VALDRES GUDBRANDSDAL

11B

23000

7

HADELAND LAND TOTEN

12A

23000

8

KONGSBERG DRAMMEN EIKER

7B

26000

9

RINGERIKE HALLINGDAL NUMEDAL

11D

23000

10

VESTFOLD

13C

27000

11

GRENLAND DRANGEDAL

13E

27000

12

VEST-TELEMARK

11B

21000

13

AUST-AGDER

13D

24000

14

VEST-AGDER

11D

25000

15

JÆREN DALANE

11C

23000

16

RYFYLKE

10A

28000

17

HAUGALAND

11B

23000

18

SUNNHORDALAND

12C

22000

19

NORDHORDALAND

11D

31000

20

HARDANGER

12A

22000

21

SOGN

12C

22000

22

FJORDANE

11C

22000

23

SUNNMØRE

11D

24000

24

ROMSDAL

5A

22000

25

NORDMØRE

12A

22000

26

SØR-TRØNDELAG

11C

27000

27

FOSEN

11D

22000

28

INDRE-TRØNDELAG

8B

23000

29

NAMDALEN

6A

22000

30

HELGELAND

6B

23000
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Regionnummer

Navn på lokalregion

Kanal

Estimert årsgebyr NOK

31

SALTEN

6C

23000

32

OFOTEN

11B

21000

33

LOFOTEN VESTERÅLEN

12C

22000

34

HARSTAD

11D

22000

35

NORD-TROMS

11B

24000

36

VEST-FINNMARK

11D

22000

37

ØST-FINNMARK

12C

22000

5 Vilkår i senderanleggskonsesjonene
Anleggskonsesjonene gjelder for opprettelse og drift av senderanlegg der hovedformålet er
digital lokal lydkringkasting. Den som tildeles anleggskonsesjon påtar seg ansvaret for at
kapasiteten i sendernettet forvaltes i samsvar med formålet og de vilkår som blir satt for
konsesjonen. Sendernettet skal bidra til å sikre det lokalradiopolitiske formålet ved å legge til
rette for utvikling av et mangfoldig tilfang i det digitale lyttertilbudet. Derfor er det av vesentlig
betydning at den som har anleggskonsesjonen sørger for at nettet tas i bruk og påser at det
gis faktisk og praktisk tilgang til nettet for aktører i lokalregionen. Anleggskonsesjonæren skal
drive sendernettet slik at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet og gir best mulig
kapasitetsutnyttelse.
I anleggskonsesjonene vil det settes konsesjonsvilkår. Vilkårene vil inneholde standardiserte
krav om bruk, opphør og endring av konsesjonen. Det vil bli satt en frist for oppstart av
senderanlegget på 24 måneder fra konsesjonen trer i kraft. Dersom regulære
kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegget innen denne fristen, vil Medietilsynet
vurdere å inndra anleggskonsesjonen. Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen tildeles
samlet og utgjør et integrert hele. Ved eventuell inndragelse av anleggskonsesjonen, vil derfor
Nkom vurdere å trekke tilbake frekvenstillatelsen.
Anleggskonsesjonen kan overdras etter søknad til Medietilsynet. I tilfeller der
anleggskonsesjonæren selv ikke har konkrete utbyggingsplaner for hele regionen, kan det
inngås privatrettslig avtale mellom anleggskonsesjonæren og en innholdstilbyder om å
etablere adskilte lokale sendepunkter innenfor regionen. Slike sendepunkter vil sortere inn
under anleggskonsesjonen som er gitt for regionen.
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Mer detaljerte vilkår til anleggskonsesjonene finnes i utkast til vilkår til anleggskonsesjon i
Vedlegg 4.

6 Krav til deltakere i auksjonen
6.1 Krav til deltakere
Enhver fysisk eller juridisk person hjemmehørende i EØS-området eller Sveits kan delta i
auksjonen. Foretak må være registrert med norsk organisasjonsnummer i
Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) før frekvenstillatelse kan utstedes.
Dersom personer eller selskaper har et slikt forhold til hverandre at de vil bli ansett som en
økonomisk enhet ved anvendelse av konkurransereglene i EØS-avtalen artikkel 53(1)
(tilsvarende EU-traktaten artikkel 101-1(1)), kan bare en av dem registrere seg som budgiver.
Dette innebærer at dersom flere selskaper inngår i samme konsern etter EØSkonkurranserettens regler, kan bare ett av selskapene registrere seg til auksjonen. Dette vil
f.eks. være tilfelle der et selskap kontrollerer et annet, eller der flere selskaper er eid av
samme selskap.
Innehavere av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka i prøveperioden
som utløper 31. desember 2016 vil ikke få noen fortrinnsrett i auksjonen.

6.2 Krav til finansiell situasjon
En person eller et foretak kan ikke delta i auksjonen dersom personen eller foretaket:


har betalings- eller likviditetsproblemer



er i forhandlinger om frivillig akkord eller tvangsakkord



er under konkursbehandling



er konkurs

6.3 Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid
Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere
eller deres interessenter som virker eller er ment å virke konkurransebegrensende, er forbudt.
Eksempler på samarbeid som er forbudt er utveksling av konkurransesensitiv eller strategisk
informasjon, offentlig kunngjøring om interesseanmelding eller deltakelse i auksjonen og
deling av budgivningsstrategier.
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6.4 Registrering
Bare personer eller foretak som registrerer seg i henhold til reglene for registrering i punkt 7,
kan delta i auksjonen av Lokalradioblokka.

7 Hvordan registrere seg som deltaker i auksjonen?
7.1 Registreringsdokumenter
Registreringsdokumentene består av:
1. Registreringsskjema - som vist i Vedlegg 1
2. Bankgaranti - som vist i Vedlegg 2

7.2 Bankgaranti
Hver budgiver må stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti som beløper seg til 50 000 –
femtitusen – kroner for hver lokalregion budgiver ønsker å inngi bud på. Dette vil si at dersom
budgiver ønsker å by i to lokalregioner må budgivere levere en bankgaranti på 100 000 –
hundretusen – kroner.
Størrelsen på bankgarantien innebærer ingen begrensning på hvor mye budgiverne kan legge
inn bud på i auksjonen.
Bankgarantien skal være en "on first demand"-garanti.
Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i
EØS-området eller Sveits, og ellers oppfylle kravene som er fastsatt.
Bankgarantien skal være gyldig til og med 31. juli 2016.
Den norske stat er selvassurandør, og sentrale statlige organer er dermed unntatt fra plikten til
å levere bankgaranti. Nkom bestemmer hvilke statlige organer unntaket gjelder for.
Se punkt 12.3 om dekning under bankgarantien.

7.3 Registreringsperioden
Registreringsdokumenter kan leveres til Nkom fra fredag 12. februar 2016.
Fristen for å levere registreringsdokumentene er fredag 26. februar 2016 kl. 12.00.
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7.4 Levering av registreringsdokumenter
Registreringsdokumentene kan leveres med ordinær post, ved personlig fremmøte eller med
budfirma. Dokumentene kan ikke sendes på e-post.
Postadresse:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand
Hvis dokumentene leveres med budfirma eller ved personlig fremmøte skal budgiveren på
forhånd kontakte Vibeke Skofsrud (vsk@nkom.no) eller Tore Lunestad (tlu@nkom.no) på epost eller telefon + 47 22 82 46 00. Dersom dokumentene sendes med ordinær postgang må
konvolutten merkes med "Lokalradioauksjon".
Adresse for levering ved bud eller personlig fremmøte:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nygård 1
4790 Lillesand

7.5 Gyldig registering
Det er bare registreringsskjemaet i Vedlegg 1 og bankgarantien i Vedlegg 2 som kan brukes
som registreringsdokumenter.
Originale, signerte registreringsdokumenter må leveres til Nkom innen fristen for registrering til
auksjonen går ut.
Personen eller foretaket bærer risikoen for at:


Registreringsdokumentene er fullstendig utfylt og signert av personer som kan inngå
rettslig bindende disposisjoner på vegne av personen eller foretaket



Registreringsdokumentene blir levert og mottatt av Nkom innen registreringsfristen
utløper

Nkom og Medietilsynet vil vurdere registreringene og avgjøre om en registrering er gyldig.
Nkom og Medietilsynet kan gi en kort frist for retting av mindre feil i registreringsdokumentene.
Nkom og Medietilsynet vil ikke forlenge fristen for registrering med mindre det oppstår
hendelser som Nkom og Medietilsynet anser som ekstraordinære.
Nkom og Medietilsynet vil underrette personen eller foretaket om registreringen er gyldig eller
ikke innen tre virkedager etter fristen for registrering.
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7.6 Rettslige konsekvenser av å registrere seg til auksjonen
Personer eller foretak som registrerer seg til auksjonen aksepterer og samtykker til å bli rettslig
bundet av det som er fastsatt i auksjonsreglene.
Registrering til auksjonen forplikter ikke budgiverne til å inngi bud.

8 Generelle regler for budgivning i auksjonen
8.1 Presumsjon om at bud inngis på vegne av budgiver
Budgivers representant(er) som er oppgitt i registreringsskjemaet regnes som autorisert til å
opptre på vegne av budgiver. Nkom og Medietilsynet anser bud inngitt av budgivers
representant(er) i auksjonen som inngitt på vegne av budgiver.

8.2 Budgivers ansvar forhold på budgivers side
Budgiver er ansvarlig for alle forhold på budgivers side, for eksempel forsinkelse, tekniske feil,
sammenbrudd av maskiner eller utstyr, at budgivers autoriserte representant(er) er
utilgjengelig, tap av taushetsbelagt materiale eller opplysninger mottatt av Nkom eller
Medietilsynet.

8.3 Prinsipielle rettslige konsekvenser av budgivning
Bud inngitt i auksjonen er rettslig bindende til og med 31. juli 2016. Budgivere kan frigjøres fra
sine bud ved melding fra Nkom og Medietilsynet før denne datoen.
Budgiverne er ansvarlig for hele beløpet av sitt/sine vinnende bud.
Budgiverne er forpliktet til å betale prisen for vinnende bud på betalingsmåten som er
beskrevet i punkt 12.2 og innen betalingsfristen som er angitt i punkt 12.1.

9 Utestengelse fra auksjonen
Brudd på auksjonsreglene kan føre til utestengelse fra auksjonen.
Dersom en budgiver blir utestengt fra auksjonen, vil budgiveren fortsatt være ansvarlig for sine
bud og betalingsforpliktelser for det tilfelle at budgiveren hadde vunnet frekvenstillatelse og
anleggskonsesjon i auksjonen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Medietilsynet

13

Nkom og Medietilsynet kan annullere budene til en budgiver som blir utestengt. Annullering av
bud kan medføre en ny vurdering av hva som er vinnende bud og at det må utnevnes en ny
vinner.

10 Auksjonstidspunkt og informasjon om forberedelse til
auksjonen
Auksjonen starter 15. mars 2016 kl.10.00.
Budgivers autoriserte representant(er) vil få tilsendt brukernavn og passord som budgivere må
oppgi for å logge inn på auksjonssiden. Alle budgivere vil være anonymiserte.
Budgivers autoriserte representant(er) vil i god tid før auksjonen motta brukermanual til
auksjonssystemet. Godkjente budgivere forventes å delta i en testauksjon som avholdes 1-2
uker før selve auksjonen.

11

Gjennomføring av auksjonen

11.1 Oversikt over budgivningsprosessen
Auksjonen vil bli gjennomført som en åpen stigende auksjon, liknende dem som tradisjonelt
gjennomføres på auksjonshus. Det vil være én auksjon for hver lokalregion hvor det er
overskuddsetterspørsel.
Godkjente budgivere kan bare inngi bud i auksjoner på de lokalregionene budgiver har
registrert seg for.
Minste mulig bud i hver lokalregion er 1 000 kroner, se punkt 2.4.
Det minste budinkrementet er 1 000 kroner og vil kunne justeres opp underveis i auksjonen av
Nkom og Medietilsynet. Med "inkrement" menes det minste beløpet et bud kan økes med.
Auksjonen starter kl. 10.00 norsk tid og sluttidspunktet er satt til samme dag kl. 14.00.
Dersom det kommer inn bud senere enn 10 minutter før sluttidspunktet, vil sluttidspunktet bli
forskjøvet med 10 minutter fra siste bud. Dersom det for eksempel kommer inn et bud kl.
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13.54, vil nytt sluttidspunkt bli kl. 14.04. Merk at forskyvningen i tid bare får virkning for bud i
den aktuelle lokalregionen. Auksjonen slutter når det siste budet har blitt stående i 10 minutter.
Den budgiveren som innehar det høyeste, og siste, budet i den enkelte lokalregion når
auksjonen avsluttes vil være den vinnende budgiveren.
Dersom en forskyvning på 10 minutter fra siste innkomne bud medfører at nytt sluttidspunkt for
auksjonen blir etter kl. 16.30, vil auksjonen pause umiddelbart etter at budet er kommet inn.
Auksjonen vil fortsette påfølgende arbeidsdag kl. 10.00. Nytt sluttidspunkt for auksjonen vil da
være kl. 10.10, og siste bud som ble inngitt dagen før vil bli stående med mindre det kommer
et nytt bud før sluttidspunktet.

11.2 Rangering av bud
Budgiveren med det høyeste budet i den enkelte lokalregion når auksjonen avsluttes, vinner
auksjonen. Budgiver skal betale det vinnende budet i sin helhet, se punkt 12 om betaling.

11.3 Prosedyre ved tekniske problemer og ekstraordinære
omstendigheter
Dersom en budgiver oppdager tekniske problemer eller liknende under auksjonen må
budgiveren kontakte Nkom og Medietilsynet umiddelbart på et dedikert telefonnummer for
auksjonen, se punkt 14.
Nkom og Medietilsynet kan beslutte å stanse auksjonen midlertidig og forlenge sluttidspunktet
for auksjonen tilsvarende, dersom det oppstår omstendigheter som Nkom og Medietilsynet
anser som ekstraordinære eller budgiver opplever tekniske problemer. Budgiverne må
imidlertid ikke belage seg på at det vil bli tatt hensyn til at det oppstår tekniske problemer, og
skal sørge for at personen eller foretaket har tilgjengelige redundante systemer de kan bruke
dersom det oppstår tekniske problemer.

12 Betaling og utstedelse av frekvenstillatelser og
anleggskonsesjoner
12.1 Notifikasjon av vinnere og betalingsfrist
Deltakere i auksjonen vil bli underrettet gjennom auksjonsverktøyet om de har vunnet eller
ikke. Budgivere som vinner frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i auksjonen vil i tillegg få en
skriftlig notifikasjon om at de har vunnet fra Nkom og Medietilsynet så snart som mulig og
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senest tre dager etter at auksjonen er avsluttet. I notifikasjonen vil det også opplyses om
hvilket beløp vinneren skal betale. Beløpet som skal betales er lik det vinnende buds
pålydende.
Vinnende bud skal betales innen 10 - ti - dager fra skriftlig underretning om at budgiver har
vunnet i auksjonen er sendt fra Nkom og Medietilsynet.

12.2 Betalingsinformasjon
Betaling skal skje til:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand
DNB kontonummer: 7694 05 01632
Ved internasjonale pengeoverførsler må følgende informasjon inkluderes:
IBAN: NO 79 7694 05 01632
SWIFT: DNBANOKK
Bank: DNB Bank ASA

12.3 Dekning under bankgarantien
Ved manglende, forsinket eller ufullstendig betaling av vinnende bud, har Nkom rett til å kreve
betaling under bankgarantien for å dekke budet eller ubetalt del av budet.
Dersom forsinket betaling skyldes hendelser som utgjør force majeure etter norsk lov, vil Nkom
og Medietilsynet forlenge fristen for betaling tilsvarende.
Nkom kan kreve betaling av erstatningskrav under bankgarantien.

12.4 Retur av bankgaranti
Bankgarantien vil bli returnert til budgiver i følgende tilfeller:


Registreringsdokumentene blir avvist



Tildelingsprosessen er fullført og budgiver ikke har vunnet frekvenstillatelse og
anleggskonsesjon



Tildelingsprosessen er fullført, budgiver har vunnet frekvenstillatelse og
anleggskonsesjon og har betalt det vinnende budet i sin helhet
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12.5 Utstedelse av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner
Nkom vil utstede frekvenstillatelser og Medietilsynet vil utstede anleggskonsesjoner til
vinnerne i auksjonen etter at vinnende bud er betalt.

13

Offentliggjøring av resultatet av auksjonen

Når vinnende budgivere er blitt underrettet etter auksjonsreglene punkt 12.1, vil Nkom og
Medietilsynet offentliggjøre følgende opplysninger:


Navn på budgivere som har vunnet frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i de ulike
lokalregionene



De vinnende budenes pålydende



Antall budgivere som deltok i auksjonen

Deltakerne i auksjonen skal ikke offentliggjøre informasjon om auksjonen før Nkom og
Medietilsynet har kommet med ovennevnte offentliggjøring.
Nkom og Medietilsynet vil ikke offentliggjøre navn på budgivere som ikke har vunnet i
auksjonen og heller ikke størrelsen på ikke-vinnende bud. Offentliggjøring av bud er underlagt
offentleglovas4 og forvaltningslovens5 regler.
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Kontakt med Medietilsynet og Nkom om auksjonen

Spørsmål angående auksjonen kan sendes til lokalradioauksjon@nkom.no. Nkom og
Medietilsynet vil utarbeide anonymiserte spørsmål og svar som vil bli publisert på
auksjonssiden innen fem virkedager etter at spørsmålet er mottatt. Spørsmål som stilles
innenfor de siste fem virkedagene før auksjonen kan ikke påregnes å bli besvart.
Nkom og Medietilsynet vil oppgi et eget telefonnummer som registrerte budgivere kan ringe
dersom det skulle være nødvendig å kontakte Nkom og Medietilsynet under prøveauksjon eller
auksjonen, f.eks. dersom det skulle oppstå tekniske problemer. Registrerte budgivere vil bli
informert om telefonnummer til auksjonstelefonen etter registrering.

▬
4
Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
5
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
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