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Innspill til Nkomsfrekvensstrategi2018-2021
ICECommunicationNorgeASog ICENorgeAS(i fellesskapomtalt somICE)visertil Nasjonal
Kommunikasjonsmyndighets
(Nkom)offentliggjøringavfrekvensstrategi21.desember2017. Nkomhar bedt
om innspillinnen31.januar2018. ICEhar i denneanledningnoen få kommentarertil Nkomsstrategifor
perioden2018-2021.
Nkomskriverunder punkt 2.2.2om «Bærekraftigkonkurranse» at Nkomvil leggetil rette for virkemidlersom
frekvenstakdersomdette er nødvendigfor å sikrekonkurransenblant operatørene.

F
. orest endefrekvensauksjonerførst og fremst for 700
MHzog 2,1 GHz,men ogsåauksjonerfor andreaktuelle båndmed påfølgendetilretteleggingav auksjonene,vil
bli avgjørendefor å nå målsettingenom tre fullverdigenett.
ICEviser til at det i forbindelse900 MHz-auksjonenble besluttet av Samferdselsdepartementet
24. februar
2017at frekvenstaketfor auksjonenskullesettesned fra 2x20MHztil 2x15MHz.Frekvenstaketla ogsåtil rette
for at auksjonenendte i opprettholdelse avduopoletsressurseri 900-båndet.
Samferdselsdepartementet
uttaler i sinbeslutningblant annetat:
«Forå leggeytterligeretil rette for investeringerog satsningeri det norskemobilmarkedet,
ønskerSamferdselsdepartementet
å signalisereat frekvensressurser
for mobilt bredbåndunder
1 GHzvil bli vurdert samletnår det skalfastsettesfrekvenstak.Sammenmedet redusert
frekvenstaki 900MHz-auksjonen,vil dette gi en helhetligtilnærmingtil ambisjonenom tre
likeverdigekonkurrenteri mobilmarkedettil nytte for norskevirksomheterog forbrukere,
bådegjennomdegrepsomgjøresi markedsvedtakene
og tilrettelegginggjennom
frekvensforvaltningen
.» [vår understrekning]
Uttalelsenleggermed tydelighetopp til at frekvensfordelingenunder 1 GHz i kombinasjonmed et frekvenstak,
må seesunder ett. Samferdselsd
epartementet forplikter ekommyndighetentil å støtte opp om ambisjonenom
tre likeverdigekonkurrenter i mobilmarkedet gjennom en helhetlig forvaltning av frekvensressursene.ICE
forventer at dette følges opp i sentrale frekvensauksjonerunder 1 GHz,men også for frekvensressurseri
høyerebåndi 2018ogfremover.

Nkom skriver videre under punkt 2.2.2 tredje avsnitt at:
«Når det er konkurranse om de verdifulle ressursene som benyttes til mobile bredbåndstjenester vil
blant annet regjeringens mål om at det skal være minst tre konkurrerende mobilnett være førende.
Tilgangen vil da normalt reguleres slik at ikke én tilbyder får tilgang til alt tilgjengelig spektrum. Ved
disse tildelingene vil Nkom også vurdere om det er grunnlag for en regulering som kan gi en nærmere
fordeling av spektrum ut fra ressursenes betydning for konkurransesituasjonen i mobilmarkedet.» [vår
understrekning]
Som utfordrer til duopolet og utbygger av Norges tredje mobilnett, er ICE positive til at det i Nkoms strategi gis
uttrykk for at regjeringens mål om tre mobilnett skal være førende for tilgangen til frekvenser. ICE ønsker
derimot at det i tredje avsnitt andre setning presiseres at frekvenstilgangen og reguleringen av denne skal
legge opp til en balansert frekvensfordeling som sikrer tilretteleggingen av et tredje fullverdig mobilnett.
Utover dette viser ICE til brev til Nkom av 6. oktober 2017.
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