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Innledning  

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele henholdsvis 

anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for lokal DAB region 2 med varighet til 31. desember 

2031. Stortinget har besluttet at tildelingen skal skje ved auksjon dersom det er flere som 

søker om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i en lokalregion som inngår i 

Lokalradioblokka1. Reglene for deltakelse og gjennomføringen av auksjonen følger av dette 

dokumentet. 

1 Beskrivelse av ressursene som skal tildeles i auksjonen 

1.1 Oversikt over frekvensblokker i auksjonen 

Denne auksjonen gjelder for lokal DAB region 2, NOR00102 Oslo, Asker og Bærum, som skal 

tildeles i auksjonen. Denne regionen er planlagt med bruk av  

MUX 13D, som omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz. 

 

Se teknisk vedlegg for detaljer. 

1.2 Minstepris 

Etter ekomloven § 12-22 kan ekommyndigheten kreve betaling som motytelse for at det gis 

tilgang til begrensede ressurser. Vederlaget kreves for å fremme effektiv bruk av 

frekvensressursene. Ved tildeling av frekvensressurser ved pengeauksjon kan myndigheten 

sette en minstepris for ressursene for å sikre et minste rimelige vederlag eller minimum 

grunnrente til staten for ressursene. Minsteprisen er ikke ment å være en barriere for 

interessenter i markedet, men skal hindre strategisk budgivning og at man tiltrekker seg 

useriøse budgivere. Minsteprisen i auksjonen er ikke ment å reflektere frekvensenes 

markedsverdi. Markedsverdien bestemmes av konkurransen og budgivningen i auksjonen. 

 

Minstepris for denne frekvensblokken er satt til 25000 kroner.  

▬ 
1 Lokalradioblokka består av frekvensblokker i frekvensområdet 174-240 MHz og er avsatt til lokal digital 
lydkringkasting. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til saman dekker hele fastlands-Norge. Det tildeles 
én frekvenstillatelse og én tilhørende anleggskonsesjon i hver lokalregion i Lokalradioblokka. 
2 Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 
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1.3 Vilkår i frekvenstillatelsene 

1.3.1 Geografisk virkeområde 

Geografisk virkeområde for lokal DAB region 2, NOR00102 er Oslo, Asker og Bærum. Se 

teknisk vedlegg for detaljer. 

1.3.2 Tillatelsenes varighet 

Frekvenstillatelsen og anleggskonsesjonen gjelder fra de er utstedt og har varighet til og med 

31. desember 2031. Tillatelsen og anleggskonsesjonen opphører på utløpsdato uten 

ytterligere varsel, på lik linje som de øvrige spektrumstillatelsene på Lokalradioblokka for DAB. 

1.3.3 Bruk av frekvensene og særskilte tekniske vilkår 

 

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. 

 

Frekvensene skal brukes til digital lydkringkasting og bruken skal være i samsvar med 

reguleringen og spesifikasjonene i GE06/ RRC-06, WI95revCO07 og bilaterale avtaler med 

våre naboland.  

 

Det er viktig å merke seg at senderpunkt kan ikke tas i bruk uten godkjenning fra Nkom. 

 

I en lokalregion der det er fare for nabokanalinterferens kan Nkom pålegge bruk av 

spektrumsmaske 2 eller 3 (iht. GE06/ RRC-06, punkt 3.6.1/ figur 3-2). For detaljer se teknisk 

vedlegg. 

 

Ved frekvensbruk som krever koordinering med naboland kan frekvensene ikke tas i bruk før 

Nkom har bekreftet at koordineringen er gjennomført med positivt resultat. 

1.3.4 Overdragelse av tillatelsen 

 
Overdragelse av frekvenstillatelsen ved salg må godkjennes av Nkom jf. ekomloven § 6-5. 

Innehaver må søke om å få godkjent overdragelsen før overdragelsen gjennomføres. 

Søknadskravet gjelder både ved salg og ved vesentlige endringer i foretakets 

eiersammensetning eller organisering. Se utfyllende informasjon om søknadsprosessen på 

www.nkom.no. 
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Utleie av hele eller deler av frekvenstillatelsen er tillatt i tråd med bestemmelsene i ekomloven. 

Innehaver skal underrette myndigheten om planlagt utleie av frekvenser som kan ha vesentlig 

betydning for konkurransen.  

 

Frekvenstillatelse og anleggskonsesjoner må overdras som et integrert hele, se punkt 1.4 og 

vedlegg 5 om overdragelse i anleggskonsesjon. 

 

1.3.5 Sektoravgift  

 

Det skal betales sektoravgift og/eller gebyr for alle frekvenstillatelser, jf. ekomloven § 12-1. 

Grunnlaget for utregning av sektoravgift og gebyr finner man i forskrift om sektoravgift og 

gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet3. 

 

Sektoravgift skal betales for hele kalenderåret når tillatelsen gis mellom 1. januar og 1. juli, og 

halv sektoravgift for tillatelser gitt etter 1. juli, jf. forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet § 4 andre ledd. 

 

Estimert sektoravgift for 2020 for lokal DAB region 2 er 59.088 kroner.  

 

1.4 Anleggskonsesjon 

I anleggskonsesjonen vil Medietilsynet fastsette standardiserte vilkår for opprettelse og drift av 

senderanlegg. Vilkårene følger i vedlegg nummer 5, utkast til anleggskonsesjon. 

 

For øvrig er kringkasting regulert i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften. 

Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk, herunder reglene om 

sanksjoner. Medietilsynet gjør særskilt oppmerksom på at ved gjentatte eller grove brudd på 

konsesjonsvilkårene, eller øvrige bestemmelser i kringkastingsregelverket, vil konsesjonen 

kunne trekkes tilbake med hjemmel i kringkastingsloven § 10-5 annet ledd. 

 

▬ 
3 Forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit 
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2 Auksjonsprosess og krav til deltakere i auksjonen 

2.1 Kort om auksjonsprosessen 

Frekvensene vil bli tildelt ved en lukket andreprisauksjon hvor budgiver leverer bud i en lukket 
konvolutt innen en fastsatt frist.  
 
Budgiveren som etter rangeringen beskrevet under auksjonsreglene punkt 5.3 innehar det 

høyeste budet vinner frekvensressursene, og må betale det nest høyeste budets pålydende i 

sin helhet. 

2.2 Hvem kan delta? 

Enhver fysisk eller juridisk person hjemmehørende i EØS-området, Sveits eller Storbritannia 

kan delta i auksjonen. Foretak må være registrert med norsk organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) før registrering til auksjon gjennomføres.  

 

Dersom personer eller selskaper har et slikt forhold til hverandre at de vil bli ansett som en 

økonomisk enhet ved anvendelse av konkurransereglene i EØS-avtalen artikkel 53(1) 

(tilsvarende EU-traktaten artikkel 101-1(1)), kan bare en av dem registrere seg som budgiver. 

Dette innebærer at dersom flere selskaper inngår i samme konsern etter EØS-

konkurranserettens regler, kan bare ett av selskapene registrere seg til auksjonen. Dette vil 

f.eks. være tilfelle der et selskap kontrollerer et annet, eller der flere selskaper er eid av 

samme selskap.  

 

Personer eller foretak må registrere seg i henhold til reglene i punkt 3 for å kunne delta i 

auksjonen. 

2.3 Krav til finansiell situasjon 

En person eller et foretak kan ikke delta i auksjonen dersom personen eller foretaket:  
 har betalings- eller likviditetsproblemer  
 er i forhandlinger om frivillig akkord eller tvangsakkord  
 er under konkursbehandling  
 er konkurs  

 

2.4 Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid 

Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere 

eller deres interessenter som virker eller er ment å virke konkurransebegrensende, er forbudt, 
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jf. konkurranseloven4 § 10. Eksempler på samarbeid som er forbudt er utveksling av 

konkurransesensitiv eller strategisk informasjon, offentlig kunngjøring om interesseanmelding 

eller deltakelse i auksjonen og deling av budgivningsstrategier. 

3 Registrering av budgivere til auksjon 

3.1 Rettslige konsekvenser av å registrere seg til auksjonen 

Personer eller foretak som registrerer seg til auksjonen aksepterer og samtykker til å bli rettslig 

bundet av det som er fastsatt i auksjonsreglene.  

 

Registrering til auksjonen forplikter ikke budgiverne til å inngi bud. 

3.2 Oversikt over registreringsdokumenter 

For å registrere seg til auksjonen må man inngi følgende dokumenter innen 

registreringsfristen: 

1) Registreringsskjema (vedlegg 1) 

2) Firmaattest fra Brønnøysundregistrene 

3) Dokumentasjon som viser at den eller de som har signert registreringsskjemaet har fullmakt 

til å binde foretaket, dersom dette ikke fremgår av firmaattesten 

4) Bankgaranti (vedlegg 2, se punkt 3.3) 

 

5) Dokumentasjon på at den eller de som har signert bankgarantien har fullmakt til dette fra 

banken eller finansieringsinstitusjonen 

 

Registreringsskjemaet må signeres av noen som har prokura, signatur eller annen fullmakt til å 

binde foretaket. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at den eller de som har signert 

▬ 
4 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 



 

 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

9

registreringsskjemaet på vegne av foretaket har slik fullmakt i kraft av stilling, uten ytterligere 

dokumentasjon på dette.  

 

Originale, signerte registreringsskjema og bankgaranti må leveres til Nkom, sammen med 

tilhørende dokumentasjon som angitt i punkt 1-5 over, på den måten og innen fristen som er 

angitt i punkt 3.5.1.  

 

Budgiver bærer risikoen for at:  

 Registreringsdokumentene er fullstendig utfylt og signert av personer som kan inngå 

rettslig bindende disposisjoner på vegne av personen eller foretaket  

 Registreringsdokumentene blir levert og mottatt av Nkom innen fristen  

 

3.3 Bankgaranti 

For å få delta i auksjonen må budgiver stille en ubetinget og ugjenkallelig «on demand»-

bankgaranti på 50 000 – femti tusen – kroner, til dekning av eventuelle betalingsforpliktelser 

som oppstår ved gjennomføring av auksjonen. 

 

Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i 

EØS-området, Sveits eller Storbritannia, og ellers oppfylle kravene som er fastsatt.  

 

Bankgarantien skal være gyldig til og med 31. desember 2020.  

 

Bare originale «on demand»-bankgaranti-dokumenter godtas for registrering.  

 

Bankgarantien skal inneholde samme tekst som Nkoms mal for bankgarantiskjema, vedlegg 2 

til auksjonsreglene. Den som skal registrere seg som budgiver i auksjonen kan benytte Nkoms 

mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten/ordlyden i Nkoms mal tas inn i et 

annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen. Nkom presiserer at 

uavhengig av om Nkoms mal eller et annet bankgarantidokument benyttes, skal 

teksten/ordlyden i bankgarantien i sin helhet være den samme som i Nkoms mal og det må 

ikke foretas endringer i teksten. 

3.4 Utfylling av registreringsdokumenter 

Dersom den som skal registrere seg som budgiver har behov for veiledning når det gjelder 

utfylling av registreringsdokumentene og bankgaranti, kan personen eller foretaket kontakte 

Nkom ved Øystein Karlsen (oystein.karlsen@nkom.no) eller Maria Iversen (miv@nkom.no) på 

e-post eller telefon + 47 22 82 46 00.  
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Spørsmål til utfylling av registreringsdokumenter og bankgaranti må stilles senest fem 

virkedager før registreringsfristen. 

3.5 Registrering av budgivere 

3.5.1 Frist for innlevering av registreringsdokumenter 

Registreringsskjema, bankgaranti og tilhørende dokumentasjon som beskrevet i punkt 3.2 og 

3.3 skal leveres til Nkom, se frist for innsending under. 

 

Dokumentene kan leveres i en lukket, anonymisert konvolutt merket " Lokal DAB region 2" og 

leveres til Nkom med ordinær post eller med budfirma.  

 

Registreringsdokumentene kan også sendes elektronisk til Nkom innen fristen, men da må 

original bankgaranti ettersendes, se frist for innsending under. 

 

Konvolutten eller emnefeltet i e-posten skal merkes med «Lokal DAB region 2». 

 

Adresse for elektronisk levering: 

firmapost@nkom.no, med kopi til oyk@nkom.no og miv@nkom.no. 

Postadresse: 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Att: Øystein Karlsen 
Postboks 93 
4791 Lillesand 

Adresse for levering med bud eller personlig oppmøte: 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Att: Øystein Karlsen 
Nygård 1 
4790 Lillesand 

Dersom søknaden leveres med bud eller personlig oppmøte må tidspunkt for levering avtales 

med Nkom ved Øystein Karlsen, e-post oyk@nkom.no eller Maria Iversen, epost 

miv@nkom.no på forhånd. 

Søknad, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen dato5 2020 klokken 12:00. 

▬ 
5 Endelig dato vil komme etter høring. 
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Dersom søknaden, inkludert kopi av bankgaranti, leveres elektronisk innen fristen dato 2020 

klokken 12:00, må original bankgaranti ettersendes til Nkom. Original bankgaranti må være 

mottatt av Nkom innen dato 2020 kl. 12:00. 

 

3.5.2 Godkjennelse og avvisning av budgivere 

Nkom og Medietilsynet vurderer om registreringsdokumentene oppfyller kravene til 

registrering. Nkom og Medietilsynet kan gi en kort frist for retting av mindre feil i 

registreringsdokumentene.  

 

Registreringsdokumenter som leveres etter registreringsfristen vil bli avvist, og personen eller 

foretaket vil ikke kunne delta i auksjonen.  

 

Nkom og Medietilsynet vil underrette personen eller foretaket om registreringen er gyldig eller 

ikke så snart som mulig og senest innen tre virkedager etter fristen for registrering. 

4 Rettslige konsekvenser av budgivning 

Bud inngitt i auksjonen er rettslig bindende til og med 31. desember 2020 Budgivere kan 

frigjøres fra sine bud ved melding fra Nkom og Medietilsynet før denne datoen.  

 

Budgiverne er ansvarlig for hele beløpet av sitt vinnende bud, både i fordelingsfasen og i en 

eventuell innplasseringsauksjon.  

 

Budgiverne er forpliktet til å betale prisen for vinnende bud på betalingsmåten som er 

beskrevet og innen betalingsfristen som er angitt i punkt 6.1. 

5 Gjennomføring av auksjonen 

5.1 Inngivelse av bud 

Registrerte budgivere kan levere bud i auksjonen. Budgiver skal benytte bud-skjema i Vedlegg 

6 ved inngivelse av bud.  

 

Bud-skjemaet skal signeres av noen som har prokura, signatur eller annen fullmakt til å binde 

foretaket. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at den eller de som har signert registreringsskjemaet 

på vegne av foretaket har slik fullmakt i kraft av stilling, uten ytterligere dokumentasjon på 

dette.  
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Bud leveres til Nkom og skal være mottatt av Nkom [dato, klokkeslett]. 

Bud skal leveres i en lukket, anonymisert konvolutt merket "Lokal DAB Region 2" og kan 

leveres til Nkom med ordinær post, ved personlig fremmøte eller med budfirma.  

 

Registreringsdokumentene kan sendes elektronisk.  

 

Adresser for levering av bud og prosedyre for levering av bud med budfirma eller ved personlig 

fremmøte er den samme som følger av punkt 3.5.1. 

5.2 Avvisning av bud eller utestengelse 

Bud som mottas av Nkom etter fristen [dato, klokkeslett] vil bli avvist. Bud avvises også 

dersom det er mangler ved budet, herunder at den som har signert på vegne av budgiver ikke 

har fullmakt til å binde foretaket. Bud som ikke er i tråd med minsteprisen vil bli avvist.  

 

Dersom en budgiver blir utestengt fra auksjonen, vil budgiveren fortsatt være ansvarlig for sine 

bud og betalingsforpliktelser for det tilfelle at budgiveren hadde vunnet frekvenstillatelse i 

auksjonen.  

 

Nkom kan annullere budene til en budgiver som blir utestengt. Annullering av bud kan medføre 

en ny vurdering av hva som er vinnende bud og at det må utnevnes nye vinnere. 

5.3 Avgjørelse av vinner 

Vinner av auksjonen vil være budgiver med høyeste inngitte bud.  

5.4 Utregning av auksjonspris 

Vinner i auksjonen skal betale det nest høyeste budet inngitt i auksjonen. Dersom det ikke er 

inngitt andre bud enn det vinneren har inngitt i auksjonen, skal vinneren betale minstepris. 

5.5 Underretning om vinnere 

Nkom og Medietilsynet vil notifisere budgiverne om hvem som er vinnende budgiver og til 

hvilken pris, så snart som mulig og senest innen tre virkedager etter auksjonen. 
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6 Betaling og utstedelse av frekvenstillatelse og 
anleggskonsesjon 

6.1 Betalingsoppgjør 

Når fordelingsfasen av auksjonen er over, vil Nkom og Medietilsynet underrette deltakerne om 

resultatet. Vinnende budgivere skal betale auksjonsprisen innen 10 - ti - dager fra skriftlig 

underretning om at budgiver har vunnet i auksjonen er gitt av Nkom og Medietilsynet, jf. punkt 

6.4. 

 

Betaling skal skje til:  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Postboks 93  

4791 Lillesand  

 

DNB kontonummer: 7694 05 01632  

 

Ved internasjonale pengeoverførsler må følgende informasjon inkluderes: IBAN: NO 79 7694 

05 01632 SWIFT: DNBANOKK Bank: DNB Bank ASA 

6.2 Manglende betaling 

Ved manglende, forsinket eller ufullstendig betaling av vinnende bud, har Nkom rett til å kreve 

betaling under bankgarantien for å dekke budet eller ubetalt del av budet.  

 

Dersom forsinket betaling skyldes hendelser som utgjør force majeure etter norsk lov, vil Nkom 

forlenge fristen for betaling tilsvarende.  

 

Nkom kan kreve betaling av erstatningskrav under bankgarantien 

6.3 Retur av bankgaranti 

Bankgarantien vil bli returnert til budgiver i følgende tilfeller:  

 Budgiver blir ekskludert fra deltakelse i auksjonen  

 Budgiver ikke vinner frekvenstillatelse i auksjonen  

 Auksjonsprosessen er fullført og budgiver har vunnet frekvenstillatelse og har betalt det 

vinnende budet i sin helhet  
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6.4 Utstedelse av tillatelser 

Nkom vil utstede frekvenstillatelse og Medietilsynet vil utstede anleggskonsesjon til vinner i 

auksjonen etter at betalingsoppgjør er mottatt.  

7 Offentliggjøring av resultatet av auksjonen 

Nkom og Medietilsynet vil offentliggjøre resultatet av auksjonen når budgiverne er blitt 

underrettet etter punkt 6.4. 

 

Deltakerne i auksjonen skal ikke offentliggjøre informasjon om auksjonen før Nkom har 

kommet med ovennevnte offentliggjøring. 

 

Nkom vil ikke offentliggjøre navn på budgivere som ikke har vunnet i auksjonen og heller ikke 

størrelsen på ikke-vinnende bud. Antall budgivere kan offentliggjøres i etterkant av auksjon. 

Offentliggjøring av bud er underlagt reglene i offentleglova6
 og forvaltningsloven7. 

8 Spørsmål angående gjennomføringen av auksjonen 

For å sikre at alle budgivere får samme informasjon i auksjonsprosessen, skal spørsmål til 

Nkom og Medietilsynet angående gjennomføring av auksjonen utformes skriftlig. Nkom og 

Medietilsynet vil utarbeide anonymiserte spørsmål og svar som blir publisert på auksjonssiden 

innen fem virkedager etter at spørsmålet er mottatt.  

 

Spørsmål kan sendes til oyk@nkom.no og miv@nkom.no. Emnefeltet i e-posten skal merkes 

med «Lokal DAB region 2» 

 

Spørsmål som stilles de siste fem virkedagene før auksjonen kan ikke påregnes å bli besvart. 

▬ 
6
 Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd  

 
7 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker   


