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Høring om lokale 5G-nettnett i 3,8-4,2 GHz-båndet 
 
Vi viser til tidligere kommentarer rundt 5Gnett og tildeling av konsesjoner her.  
 
TV 2 er kjent med og slutter seg til den høringsuttalelsen som er avgitt fra NHO (hvor TV 2 også er 
medlem). TV 2 nøyer seg derfor med noen få egne kommentarer. 
 
Innledningsvis peker vi på at utviklingen på området går svært raskt. I ekomdirektivet 
understrekes (i fortalens 102) «behovet for å legge til rette for kontinuerlig [vår uth.] 
infrastrukturutvikling med sikte på å oppnå mest mulig effektiv bruk av ressursene». Det samme 
understøttes også i dagens ekomlov § 1-1. Dette er et prinsipp TV 2 mener er viktig å holde fast 
ved. Uansett hvor lange konsesjonsperiodene måtte bli, er det for industrien utenfor 
teleselskapene/konsesjonshaverne, sentralt at det i konsesjonene stilles utviklingskrav som er i 
tråd med dette.  
 
Det bør under samme synsvinkel, vurderes å ta inn «tilbakefallsklausuler» som regulerer hvor 
raskt spektrum må tas i bruk (12 måneder fremstår som unødvendig lenge og vi antyder en 
kortere frist dersom ikke vektige og saklige grunner tilsier dette). Slike klausuler bør også omfatte 
forhold hvor konsesjonen ikke utnyttes i tråd med intensjonene. Konsekvensen kan være at 
tildelingen justeres og/eller at det åpnes for at spektrum kan benyttes av andre.  
 
En åpning for korttidstillatelser (under 1 år) med en rask søknadsprosess vil bidra til å øke 
gjenbruk av spektrum og vil kunne dekke tidsbegrenset medieproduksjon på steder utenfor de 
faste produksjonsstedene. 
 
Nkom synes særlig å fokusere på faste 5G-baserte installasjoner som benyttes over lengre tid. 
Teknologien gir naturligvis også mediene muligheter for å forenkle operasjoner på faste steder, 
eller steder hvor det foregår produksjon mer regelmessig (f.eks. sportsarenaer). Man reduserer 
typisk fast infrastruktur og omfattende kabling. For produksjon på arenaer reduseres typisk 
personell-, reise- og rigg-kostnader. Dermed etableres en mer fleksibel og antageligvis også 
mindre ressurskrevende produksjon/prosess. 
 
TV 2 har i tidligere uttalelser pekt på og vil gjenta at, medienes spesielle behov gjelder 
midlertidige løsninger.  Mediene må også ha kortvarig/ad hoc-tilgang til spektrum - på kort  
varsel - for ikke stedbundet produksjon utenfor de faste produksjonsstedene. Behovet for lokalt 
nett oppstår typisk ved dekning av nyhetshendelser eller andre ikke planlagte hendelser av 
allmenn interesse. Dette er oppgaver som ligger sentralt i allmennkringkasteroppdraget. Nkom 
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må således få på plass prosedyrer som sikrer at mediene får tilgang og at det skjer raskt, slik at de 
kan ivareta sine beredskaps- og informasjonsoppgaver uten unødvendige kostnader og tidsbruk.  
 
Vi gjentar at man i utviklingen må se hen til at flere virksomheter, ikke bare mediene, vil ha større 
behov for opplink enn nedlink og dermed behov for en annen rammestruktur enn 3:1, samt at 
det, for den lille (i internasjonal sammenheng) norske mediebransjen, er viktig at frekvenser og 
løsninger ikke blir særnorske i negativ forstand, slik at reguleringene forhindrer eller vanskeliggjør 
bruk av utstyr og løsninger på tvers av landegrenser. 
 
Medienes behov for midlertidige/ad hoc-løsninger og hurtig behandling, utløser også et behov for 
raskt å finne frem i en lett tilgjengelig samlet oversikt over eksisterende situasjon. Vi ber derfor 
Nkom vurderer å etablere en løsning hvor typisk lokasjon, innehaver, frekvens, lav/høyeffekt ol 
fremgår. Dette kan skje gjennom en løsning som illustreres av «finnsenderen.no» eller Ofcoms 
frekvensportal hvor lisensdetaljer for lokale nett («Shared Access Low/Medium Power») fremgår.  
 
Med vennlig hilsen 
For TV 2 AS 
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