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Innspill til NKOM’s høringsnotat – «Overordnet regulering av auksjonen
for frekvensbåndene 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18
GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz»
Altibox AS og Lyse AS (”Altibox”) viser til høringsnotat for overordnet regulering av omtalte
frekvensauksjon, framsatt av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (”NKOM”).
Kategoriinndeling
Altibox har ingen kommentarer til de kategoriinndelinger som er foreslått.

Auksjonsformat
Fra Altibox sitt ståsted er det viktig at en gjennom en slik auksjonsprosess
a) får en objektiv fordeling av spektrumet slik at det kommer sluttkunder til gode gjennom
bedre dekning og ytelser.
b) sikrer at flere aktører får adgang til å kjøpe spektrum, slik at konkurranse opprettholdes i
sluttbrukermarkedene.
c) sikre enklest mulig auksjonsprosesser slik at også «ikke mobiloperatører» kan delta og få
tilslag i prosessen.
Prosessen som beskrevet synes relativt komplisert, og vil etter vårt syn om vi har forstått det riktig,
favorisere de store eksisterende mobilaktørene som har behov for et bredt spekter av frekvenser
og kan forsvare bundler av frekvenser. Dersom dette er tilfelle tror vi at det vil være uheldig for en
fremtidig konkurransesituasjon i bredbåndsmarkedet. Det er mulig at bruk av et strengere
frekvenstak vil kunne bøte på dette, men vi vil oppfordre NKOM til å vurdere sin innstilling på ny i
forhold til auksjonsformat og struktur.

Plassering i frekvensbåndet
Prosessen beskrevet kan virke som en fair tilnærming til fordeling av blokker i frekvensbåndet,
men virker igjen relativt komplisert å gjennomføre.

Minstepriser
Altibox har ingen kommentarer til de minstepriser som er foreslått.
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Innspill til høring om bruk i frekvensbåndet 2300-2400 MHz
Frekvenstak
Altibox mener at det frekvenstaket som er foreslått på maksimum 2/3 av frekvensspekteret, og som
kan tildeles en operatør, er for høyt. Dette vil igjen slik vi ser det, favorisere de store aktørene, og
begrense mulig konkurranse i bredbåndsmarkedet. Vi vil anbefale å redusere dette taket betydelig.

Vilkår for spektrumstillatelser
Altibox stiller seg litt spørrende til teksten i kapittel «4.1 Forholdet til sekundær bruk» (eksempelvis
i 23GHz avtalen) hvor det står:

Avsnittet introduserer noe uklarhet for aktørene. Vi antar at hensikten med dette er å sikre at
frekvensressurser kommer i bruk i så stor grad som mulig, og derav en sekundær bruk av andre
aktører i geografiske områder hvor ressursene ikke benyttes. Altibox mener at hensikten er god for
å sikre maksimal utnyttelse av frekvensressursene, men slik vi ser det bør det inntas en
presisering som innebærer at:
1) sekundær bruk ikke kan tillates uten at den som da får sekundær tilgang yter et vederlag til
primærbruker, for eksempel i form av at sekundærbruker dekker en forholdsmessig del av
auksjonskostnadene, og
2) at den sekundære aktøren må vike for bruk som auksjonsvinneren måtte ha.
Når det gjelder kapittel «4.2 Forholdet til frekvensbrukere som har krav på beskyttelse» antar vi at
eventuelle nyetableringer av jordstasjoner vil være begrenset, men ber NKOM klargjøre hvilken
risiko dette eventuelt vil ha i forhold til omfang og spektrum.

Varighet av overgangsperiode
Altibox vurderer overgangsperioden på 12 måneder til å være legitim. Altibox vil allikevel anbefale
NKOM å vurdere som hovedregel at utflyttingstiden tilstrebes gjennomført i løpet av 6 måneder.
Det vil si sommeren 01.07, slik at en unngår vinterproblematikk og derav potensiell ytterligere
utsetting av bruk for auksjonsvinner.
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