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Anmodning om omgjøring av vilkår for auksjon #27
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er kjent med at Samferdselsdepartementet har
mottatt anmodninger om omgjøring av frekvenstaket for auksjon #27 som i utgangspunktet
omfatter frekvensressurser i ni forskjellige radiolinjebånd.
Etter en samlet vurdering av de aktuelle anførsler og kommentarer som fremkommer i saken,
har Samferdselsdepartementet konkludert med at det foreligger grunnlag for å revurdere
vilkårene for tildelingen primært med utgangspunkt i frekvenstaket. Våre vurderinger fremgår
av svarbrev til Telia (vedlagt) som også er sendt Nkom i kopi.
Samferdselsdepartementet ber Nkom om å revurdere rammene for tildelingen med tanke på
at en frekvenstaksregulering tar tilstrekkelig hensyn til konkurransemessige forhold med
henblikk på bærekraftig konkurranse i markedet og alternativer for styrking av transportnettet
i den nasjonale infrastrukturen.
Videre anerkjenner Samferdselsdepartementet at det er avhengigheter mellom de forskjellige
hovedelementene som inngår i å fastsette overordnede rammer for en frekvensauksjon.
Dette innebærer at det ikke er gitt at det er hensiktsmessig å vurdere en alternativ utforming
av et frekvenstak isolert, uten også å se på helheten i hvordan en frekvensauksjon utformes.
Dette er en oppgave som best utføres med den kompetansen og kapasiteten Nkom har.
Ut fra blant annet høringsuttalelsene som er gitt, vil det eksempelvis kunne være aktuelt å se
nærmere på hensiktsmessigheten av ett globalt frekvenstak, på eventuelle frekvenstak for
delmengder av de aktuelle frekvensressursene, mengden spektrum som skal omfattes av
auksjonen, forholdet til bruk av sendertillatelser mv., uten at dette utgjør noen uttømmende
opplisting av aktuelle vurderingskriterier.
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Samferdselsdepartementet ber avslutningsvis Nkom redegjøre nærmere for hvilke konsekvenser revurderingen vil få for tildelingen av de berørte frekvensressursene og forelegge
anbefalte endringer i auksjonsutforming og -vilkår for Samferdselsdepartementet.

Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør
Jarl Kristen Fjerdingby
fagdirektør
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