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Ices merknader til høring om frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G 

Ice Communication Norge AS (Ice) viser til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets (Nkom) høring om frekvenser 

til mobilkommunikasjon og 5G 18. juni 2019 med frist for innspill 27. august 2019. Nkom har i sitt høringsnotat 

vurdert tildeling av en rekke frekvensbånd til det ovennevnte formål, herunder 700 MHz-SDL, 1500 MHz-SDL, 

26 GHz, 2,3 GHz, 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndet. I denne sammenheng ønsker Nkom blant annet aktørenes 

innspill på:   

 
1) Nkoms vurdering om å tildele 2,3 GHz-, 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene samlet, og hvor stor 

spektrumsmengde aktørene anser det er nødvendig å ha sammenhengende. Nkom ber spesielt om at 
bransjen gir uttrykk for sin etterspørsel etter spektrum i 26 GHz-båndet og når de ser for seg å ta dette 
i bruk. 

 
2) Hvordan de ulike aktørene ser for seg at tilgangen på 5G-tjenester best 

kan realiseres; enten gjennom kjøp av tilgang til 5G-tjenester av mobiloperatører eller via egne 
private nett. Nkom ønsker også innspill på hvor store båndbredder det vil være behov for ved 
etablering og bruk av lokale/regionale tillatelser (herunder også til private nett). 

 
3) Nkoms vurdering av at det ikke finnes frekvensbånd som kan regnes som substitutter til 3,6 GHz-

båndet på kort og mellomlang sikt. 

 
Høringsinnspillet inneholder forretningssensitiv informasjon. Slik informasjon er angitt med gul bakgrunn. Vi 

ber om at denne informasjonen unntas offentlighet, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 

nr. 2. Dersom Nkom likevel vurderer å offentliggjøre slik informasjon ber Ice om mulighet til å begrunne 

hvorfor informasjonen utgjør konkurransesensitive forretningshemmeligheter.   

Ice har følgende innspill.  
 
 

1. Kort om Ice i dag  

Ice bygger ut det tredje mobilnettet i Norge og har blant annet nådd rundt 90 % populasjonsdekning og passert 

over 500 000 mobilkunder. I områder uten eget nett er kundene sikret dekning gjennom nasjonal gjesting hos 

Telia.  
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Icehar så
langtbyggetca.2000 siter og leverer per Q2 201972% av kundenesdatatrafikki eget nett (on-net).On-net-
andelene og kundebasener stadig økende etter hvert somIcebygger ut eget nett, og tilgang til
frekvensressurserer sværtviktig.

1.1 Tremobilnett er nødvendigfor å sikrebærekraftigkonkurranse

Til trossfor at Iceer i en raskoppbyggingsfaseoger blitt en utfordrer til TelenorogTelia,har duopolet fortsatt
rundt 90 %markedsandelog opererermed sværtgodemarginer.Det norskemobilmarkedetbærer fremdeles
preg av et langvarigduopol bestående av Telenorog Telia, med Ice som utfordrer. Styrket konkurransei
mobilmarkedeter viktig for å kunneoppnårimeligeog effektive mobiltjenesterav god kvalitet. Resultatetav
den norske duopolsituasjonen,er at vi i Norge har de høyestemobilprisene på de minste datapakkenei
Norden.1

Regjeringen og Stortinget har gjennom bl.a. stortingsmeldingen Digital Agenda (2015/2016)2,
Forbrukermeldingen(2018/2019)3 og statsbudsjettetfor 2019kommuniserttydelig mål om å sikreetablering
av et tredje mobilnett. Frekvensforvaltningener i den sammenhenget av de viktigste virkemidlene
myndighetenekanta i bruk for å sikreetableringavbærekraftigkonkurranse.

1.2 Ofcomskvantifiseringav manglendekonkurranse

Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhetom sammenhengenmellom antall mobiloperatører og
konkurranseetter en bølgeav oppkjøp i Europade siste5-10 årene. Disseoppkjøpenehar vært i nasjonale
markeder der operatørkonkurransen endres fra fem til fire eller fire til tre mobiloperatører.
Europakommisjonen har behandlet en rekke slike saker og konkludert med at konkurransen
begrenses.Godkjennelsehar blitt gitt på betingelsersomskalsikrefremvekstav ny konkurranse,enten i form
av en ny operatør eller ved å sikre fordelaktige vilkår til aktører som baserer virksomheten på andre
forretningsmodeller.Treoperatørerserut til å væreen nedregrensefor hvasomkanaksepteres;ingentre til
to-transaksjonerhar til Iceskjennskapblitt forsøktgjennomførtogdermedbehandletavKommisjonen.

Enstudie gjennomførtav den britiskeekommyndighetenOfcom4 har kvantifiserteffekten av antall aktørerog
tilstedeværelsen av aktører som bryter det etablerte forretningsmønsteret i markedet (såkalte
«disruptivefirms» eller «mavericks»)på prisdannelseni mobilmarkedene.I en omfattende økonometrisk
analyse,med data fra 25 landoverperioden2010til 2015,estimeresbådeeffekteneav antallet konkurrenteri
markedeneog effekten av om en eller flere av aktørenekan ansessommaverick.De finner at beggeforhold
harstor betydningfor prisdannelsen:

“Pricesare between17.2%and 20.5%lower on averagein countrieswhere there is one additional
mobileoperatorANDa disruptivefirm is in the market”.

Det norske markedet inngår i grunnlaget for Ofcomsstudie. Tele2 betraktes som en «maverick»frem til
selskapetblekjøpt avTelia.Omdet norskemarkedetskriverOfcomfølgende:

1 https://www.nettavisen.no/okonomi/forbrukerradet --- to-kontrollerer -mobilmarkedet/3423816786.html
2https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld. -st. -27-20152016/id2483795/
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld. -st. -25-20182019/id2652960/
4 A cross-country econometric analysis of the effect of disruptive firms on mobile pric ing:

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/74107/research_document.pdf
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«[W]econsiderthat, in general,Tele2takesa disruptiveapproachin the marketsin whichit operates.
Thereis evidenceto suggestthat this hasalsobeenthe casein Norway.However,it failed to win any
spectrum in the 800, 900 and 1800 MHz auction in 2013 and has subsequentlybeen sold
to Teliasonerain early 2015. This indicates that the Norwegian market may no longer include a
disruptivefirm in the future.»

Ofcomsstudieunderstrekerdermedbådebetydningenavå leggetil rette for minst tre operatøreri det norske
markedetogå leggetil rette for aktørersomkan utfordre etablertestrukturer. Estimertsamletpriseffektav å
ha ytterligere en operatør og en «maverick» i markedet er estimert til opp mot 20 %. I det norske
mobilmarkedetmed en omsetningpåca.NOK20 milliarderårligkan gevinstenav å leggetil rette for at en får
minst tre operatører og dermed styrket konkurranseover tid derfor være svært betydelig.Det er derfor
avgjørendeat Nkomi frekvensforvaltningenaktivt leggerforholdenetil rette for at minst tre mobiloperatører
harmulighettil å ervervenødvendigefrekvenser.

2. Samlettildeling

PånåværendetidspunktanserIcedet somhensiktsmessigat 2,3GHz,2,6GHzog3,6GHz-båndenekantildeles
samlet,mendette underforutsetningavat det setteset tak for dentotale mengdenen aktørkanervervei en
auksjon.Iceforeslårvidereat Nkomvurdererbåndspesifikkefrekvenstak, særligfor 3,6-båndetfor å sikreat
ikkeenaktøraleneerververbrorpartenavalle ressurseri ett bånd. Et fellesfrekvenstaksamtbåndspesifikke
tak vil bidratil å sikreat ambisjonenom tre konkurransedyktigemobilnett kannås.DersomNkomskalfastsette
et frekvenstakvedensamlettildelingavfrekvensenei 2,3,2,6og3,6GH-båndet,såbør taket ikkesettestil
høyereenntil 1/3.

Iceber i tilleggNkomvurdereom det børsettesett frekvenstakfor allefrekvenserfor ressursenesomligger
mellom1 GHz- og3 GHz-båndet. Dette i likhet medforutsetningenesomble lagt til grunn for frekvenstaketfor
ressurseneunder1 GHzi forbindelsemed700-auksjonen.Påsammemåte somfrekvenserunder1 GHzkan
betraktessomdekningsfrekvenser,er frekvensenemellom1 GHzog3 GHzkapasitetsfrekvenserogdermed
frekvensressursermedmangelikeegenskaper.Sammetype antenneogantenneutstyrkanblant annet
benyttesfor dissefrekvensene.Et fellesfrekvenstakvil derfor kunneforhindreat kapasitetsfrekvensenei de
nevnte båndeneskjevfordeles.

3. Lokaleeller nasjonaletillatelser

Ice mener i hovedsakat frekvensenei båndene som er gjenstand for denne høringen, bør forbeholdes
nasjonaletillatelser.Lokaletillatelser vil kunneskapekoordineringsproblemerog vil hindre effektiv utnyttelse
av ressursene.SlikIcevurdererdagensbehov blant annet for frekvenseri 3,6 GHz-bånd,

.

I 3,6 GHz-båndeter det 400 Mhz som skalbenyttes.For å utnytte dette båndet maksimalt,er det behov for
fellessynkroniseringmellomnettene. I motsatt fall, må det minst væreet gappå 10 MHzmellom tillatelsene.
Minimumsbehoveti 3,6 GHzer 100MHz,somsamsvarermed cellestørrelsen,slikspesifikasjoneneer i dag.



Side4av 4

ønskeli .

Sett i lys av dette, mener Ice tillatelsenebør
tildelesnasjonalt,særligfor 3,6GHz-båndet.

Deter ogsåenstørrerisikoineffektiveallokeringer medlite bruk
dersomdet åpnesopp for lokaletillatelser.Dersomdeleravfrekvenstillatelseneskaltildeleslokalt,børdette i
såfall skjevedat Nkomdedikereret egetbåndfor dette formålet, for eksempel2,3GHz-båndet.

Detbørvurderesom fellessynkroniseringmellomnettverkeneskalværeobligatoriskfor 3.6GHzbåndet.
Mangeregionaleaktørervil kunnevanskeliggjøreregelverk,implementasjonogdrift avensliksynkronisering,
ogdette børogsåtasinn i vurderingenom regionaletildelinger.

Icestiller ogsåspørsmålvedom Nkomvil gjøreytterligerevurderingermedtankepå hvilke
samfunnsøkonomiskegevinstersom kanoppnåsved lokaletillatelserfremfor nasjonale, ogom dette grepeter
egnettil å fremmeformålenei ekomloven§§6-2annet ledd og1-1. Deter heller ikkekjent for Iceom det
finnesoperatørersomharetterspurt lokaletillatelserfremfor nasjonale.Påbakgrunnavdette anmoderIce
Nkomom å redegjøreytterligerefor effektenognytten avlokaletillatelseralenemedrom for kommentarerfra
aktørenefør Nkomfatter sinbeslutning.

4. Substitutter til 3,6GHz-båndet

Dersomikke Nkomsetter båndspesifikketak for alle bånd,bør Nkomimidlertid vurderebåndspesifikt
frekvenstakfor 3,6GHz-båndetogbør ikkeværehøyereenn1/3. Det må i dennesammenhengleggestil at 3,6
GHz-båndeter et av de båndenesammenmed blant annet700MHz-båndet somer mestmodenfor lansering
av 5G. Ice vurderer det slik at det på nåværendetidspunkt ikke eksistererbånd som kan fungere som et
substitutt for 3,6GHz-båndet.

Med vennlighilsen

Jan-ErikHvidsten

ChiefTechnicalOfficer
IceCommunicationNorgeAS


