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HØRINGSINNSPILL– OVERORDNEDE
REGLER
FORAUKSJON
AVFREKVENSRESSURSER
ICE CommunicationNorge AS («ICE») viser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets(«Nkom») utkast til
overordnederegler for tildelingen av frekvensbåndsom benyttes til radiolinje. Høringsfrister satt til 5. april
2018.
Høringsinnspilletinneholder en god del forretningssensitivinformasjon og vi ber om at innholdet som er
omsluttet med [U.Off] og [U.Off slutt] unntas offentlighet, jf. offentleglova§ 13, jf. forvaltningsloven§ 13
førsteledd nr. 2. ICEhar følgendeinnspilltil utkasttil auksjonsregelverket.
Frekvensressursene
som nå planleggeslagt på auksjonvil kunne bli viktige for blant annet 5G-satsningentil
flere mobiloperatøreri Norge.[U.Off

U.Offslutt]. Utoverdette har ICEfølgendekommentarertil utkasttil auksjonsreglene
.
ICEstøtter Nkomsforslagom at frekvensblokkenedelesinn som generiskeblokker uten at operatørenesikter
seginn mot en bestemt innplasseringi spektrumet.Vi noterer ossat Nkom vil tilstrebe og sikre den enkelte
budgiver sammenhengendespektrumved bud på flere blokker i sammebånd, men at Nkom leggeropp til en
innplasseringsauksjon
dersom budgiverevil kunne ha preferanserpå hvor de ønskerinnplasseringi båndet.
Utoverdette har ICEpå nåværendetidspunkt ingenytterligereinnspilltil auksjonsformatenesomer foreslått.
Nkomhar ogsåredegjortfor at tildelingenav ressurseneskalskjei henholdtil ekomloven§6-2 for å sikreblant
annet effektiv fordeling av frekvensressursene
. I denne sammenhenghar Nkom lagt opp til at det settes et
frekvenstakfor auksjonen.Det er redegjortfor frekvenstaketi høringsnotatetskapittel 6.

ICE er positive til at det settes et frekvenstak for å sikre effektiv samfunnsøkonomiskutnyttelse av
frekvensressurse
ne. I tillegg sikrer man at flere interessentergis mulighet til å skaffe seg ressurserog man
unngårat en pengesterkaktør sikrer segalt ledig spektrum,noe som kan gå på bekostningav utnyttelsen og
konkurransen.
ICEer derimot avden oppfatningat et frekvenstakpå 2/3 av ressursenesomgir en og sammeaktørmulighet til
å sikre3288MHzav totalt 4931MHzmed spektrum,syneså liggehøyt. ICEantarat størrelsenpå taket er satt
delvispå bakgrunnavresultatet fra søknadsprosessen
for en del avde aktuellefrekvensressursenevåren2017.
[U.Off]

[U.Offslutt] Dette vil kunnesementereen uheldigkonkurransesituasjon
i langtid fremover.
ICEer derfor positiv til et frekvenstak,men at dette settesbetydeliglavere enn hva som er foreslått i utkastet
til auksjonsregle
r. I og med at auksjonenskal avholdessom en multibåndsauksjon,bør ogsået frekvenstak
gjeldefor det enkeltebånd,og ikkefor den totale mengdenspektrumsombudgiverensikrerseg.
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