Spektrumstillatelse nummer [Tillatelsesnummer] til bruk i frekvensbåndet 174 – 230
MHz, Riksblokk II
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til …….. søknad i frekvensbåndet
216,160-217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168-224,704 MHz (kanal 12A), Riksblokk II.
1. Rett til bruk av frekvenser
Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 gir
Nkom [Tillatelsesinnehaver], organisasjonsnummer xxx xxx xxx, heretter kalt Innehaver,
tillatelse til å bruke frekvenskanal 11A og 12A til et bakkebasert sendernett for digital
lydkringkasting.
Annen bruk av spektrumstillatelsen er ikke tillatt.
Spektrumstillatelse og anleggskonsesjon etter kringkastingsloven tildeles en og samme
Innehaver. Dersom tillatelsen etter kringkastingsloven bortfaller, kan Nkom trekke
spektrumstillatelsen tilbake, jf. ekomloven § 6-4a tredje ledd.
2. Rett til bruk av Id-koder
Med hjemmel i ekomloven § 7-1 jf. forskrift 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 35a, gir Nkom
[Tillatelsesinnehaver], organisasjonsnummer xxx xxx xxx, tillatelse til å ta i bruk Id-koder i
henhold til vedlegg.
Innehaver er ansvarlig for at bruken er i henhold til internasjonale standarder og følger
gjeldende retningslinjer for tildeling og forvaltning av Id-koder for analog og digital
lydkringkasting i Norge, se vedlegg.
3. Geografisk virkeområde
Tillatelsen er avgrenset til bakkebasert frekvensbruk på norsk landterritorium med unntak av
Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis.
Geografisk virkeområde for frekvenskanal 11A og kanal 12A er illustrert i vedlegg.
4. Tillatelsens varighet
Tillatelsen trer i kraft [Dato] og gjelder til og med 31. desember 2031.
Tillatelsen opphører uten ytterligere varsel.
5. Tekniske vilkår
5.1 Valg av tjeneste og teknologi
Spektrumstillatelsen er teknologinøytral. Frekvensene skal brukes til digital lydkringkasting,
og bruken skal til enhver tid være i samsvar med reguleringen og spesifikasjonene i Final
Acts of Regional Radiocommunication Conference 2006 (GE06- avtalen) samt
koordineringsavtaler med nabolandene.
5.2 Krav til senderpunkt
Senderpunkter kan ikke tas i bruk uten godkjenning fra Nkom.
Tekniske parametere skal tilfredsstille spesifikasjonene i GE06-avtalen. Senderpunkter skal
bruke spektrumsmaske 2 (iht. GE06-avtalen punkt 3.6.1/figur 3-2). Nkom kan stille ytterligere
krav til spektrumsmaske ved behov.

5.3 Krav til installasjon og utstyr
Installasjoner og utstyr som benyttes skal være i samsvar med gjeldende krav til elektronisk
kommunikasjonsnett og -tjeneste, tilhørende utstyr og fasiliteter, herunder krav til sikkerhet,
elektromagnetisk kompatibilitet og effektiv frekvensbruk.
6. Forholdet til annen frekvensbruk
6.1 Forholdet til sekundær bruk
Retten til å bruke de angitte frekvensene er ikke eksklusiv for Innehaver. Det vil kunne bli
aktuelt å gi andre aktører tillatelse til å bruke frekvensressurser på sekundær basis for å
sikre en effektiv utnyttelse av frekvensressursene.
Det er en forutsetning for å tillate bruk på sekundær basis at bruken ikke reduserer kvaliteten
på tjenester som opereres i medhold av Innehavers frekvenstillatelse. Den sekundære
frekvensbruken vil ikke ha krav på beskyttelse fra Innehavers bruk av båndet.
6.2 Forpliktelser som følge av frekvensbruken
Innehaver er ansvarlig for at frekvensbruken ikke alvorlig reduserer kvaliteten av, forstyrrer
eller gjentatte ganger avbryter en annen tillatelsesinnehaver sin frekvensbruk som drives i
samsvar med lov, forskrift og tillatelse gitt av myndigheten etter ekomloven, og som har krav
på beskyttelse.
6.3 Forholdet til etablerte sendernett for digital lydkringkasting
Selv om vilkårene i internasjonale avtaler er overholdt kan bruk av frekvenskanalene 11A og
12A føre til skadelig interferens (herunder blokkering) for frekvensbruken i øvrige etablerte
sendernett for digital lydkringkasting i 174-240 MHz-båndet, herunder Regionblokka,
Riksblokk I og Lokalradioblokka.
Dersom det ved etablering av sendernettet Riksblokk II oppstår skadelig interferens i
etablerte sendernett for digital lydkringkasting, er Innehaver ansvarlig for å iverksette og
bekoste korrigerende tiltak, og i ytterste konsekvens avvikle senderpunkter om nødvendig.
7. Opplysningsplikt
For at Nkom skal kunne melde inn sendere til ITU, skal Innehaver sende Nkom oversikt over
godkjente og etablerte sendere med tilhørende tekniske parametere. Oversikter skal leveres
innen 31. desember hvert år så lenge spektrumstillatelsen gjelder, første gang 31. desember
2021. Nkom kan stille utfyllende opplysninger om rapporteringsplikt av stasjonsdata, og vil
om nødvendig også kunne fastsette ytterligere rapporteringsplikt i henhold til ekomloven §
10-3.
8. Salg og utleie av tillatelsen
8.1 Overdragelse ved salg
Overdragelse av hele eller deler av tillatelsen ved salg må godkjennes av Nkom, jf.
ekomloven § 6-5. Innehaver må søke om, og få godkjent, overdragelsen før overdragelsen
gjennomføres. Søknadskravet gjelder også ved endringer i eiersammensetning eller
eierstruktur dersom overdragelsen kan ha konkurranseskadelig virkning. Ved en søknad om
overdragelse vil Nkom samarbeide med Medietilsynet.
8.2 Overdragelse ved utleie
Utleie av hele eller deler av tillatelsen er tillatt i tråd med bestemmelsene i ekomloven § 6-5
fjerde ledd. Innehaver skal underrette myndigheten om planlagt utleie av frekvenser som kan
ha konkurranseskadelig virkning.

Innehaver er ansvarlig for at leiers bruk av frekvensene er i overensstemmelse med
tillatelsen.
9. Sektoravgift
Innehaver skal betale årlig sektoravgift til Nkom, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 20. mars
2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
10. Endring av tillatelsen
Frekvenstillatelsen kan endres, også til skade for Innehaver, dersom endring er en
nødvendig følge av Norges folkerettslige forpliktelser. Det samme gjelder dersom endringen
er en nødvendig følge av internasjonalt harmoniseringssamarbeid som norske myndigheter
slutter seg til, endret nasjonal lovgivning eller det er nødvendig som følge av andre viktige
samfunnshensyn.
Endring av tillatelsen gir ikke Innehaver eller andre rett til erstatning fra staten.
11. Klage
Vedtaket kan påklages etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. En eventuell klage stiles til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og sendes til Nkom, jf. forvaltningsloven § 28 og § 32.
Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt parten får underretning om vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 29.
Informasjon om frekvensforvaltning, frekvenstillatelser, søknadsprosess ved overdragelse,
klageadgang og andre regulatoriske forhold finnes på www.nkom.no.
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