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Høringsuttalelse fra Nelfo 
 
Nelfo viser til Nkoms foreslåtte opplegg for tilrettelegging for lokale nett i deler av 3,8-
4,2 GHz-båndet. 
 
Nelfo viser også til tidligere høringsuttalelse, sendt 9. april 2021, om den forestående 
5G- auksjonen. Her pekte vi på at 5G må tilrettelegges for industri- og 
næringslivsaktørers behov, nå og fremover. 5G-teknologi kan komme til å bli bærer av 
flere megatrender i tiårene fremover, innen industri, transport og bygg.  
 
Nelfo forstår at Nkom nå foreslår å benytte deler av 3,8-4,2 GHz-båndet til lokale nett.  
 
Nelfo er positive til forslaget, men vil samtidig be om at: 
 

• Nkom må legge ut en høring med mer konkrete rammer og bestemmelser for 
reguleringen av lokale nett, inkl. planer for disponering og tidsforløpet på 
tildelingen av de omtalte 400 MHz. 

• Lisensenes varighet må gjennomgås og høres. Det er av avgjørende betydning 
for næringslivets villighet og mulighet til å investere i utvikling av nye 
produkter og tjenester basert på 5G-teknologi. Det er derfor viktig at når 
tillatelser gis, at fleksibilitet og utviklingsmuligheter bevares slik at overgang til 
ny teknologi ikke hindres. I en slik sammenheng er 5 års tillatelser ofte for kort 
tid. Det er nå vanskelig å overskue hva fremtiden vil bringe av innovasjoner, nye 
tjenester og nytt næringsliv. Da er det viktig at rammeverket ikke gir uheldige 
begrensninger på mulighetene. 

 
Nelfo viser også til, og støtter, NHOs høringsuttalelse om lokale nett. 
 
Om Nelfo – og vår interesse i saken 
Nelfo er en landsforening i NHO. Våre 1.800 medlemsbedrifter leverer tekniske 
entrepriser til private og offentlige kunder. Bygging og drift av ekominfrastruktur 
fastnett/fiberaksess og mobilnett (for netteiere) og ekomnett i bygg (for bygningseiere),  
  



 

 

samferdsel og industrien mv., er viktige markeder for mange av våre medlemmer, og 
representerer en samlet omsetning på om lag 17-18 milliarder kroner årlig.  
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