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Spektrumstillatelse nummer xxx til bruk i frekvensbåndet 174 – 230 MHz, Riksblokk II
Post- og teletilsynet (PT) viser til avsluttet auksjon av spektrumtillatelse i frekvensbåndet 216,160217,969 MHz (kanal 11A) og 223,168-224,704 MHz (kanal 12A), Riksblokk II.
1. Rett til bruk av frekvenser
Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 gir Post- og
teletilsynet (PT) Innehaver av tillatelsen, organisasjonsnummer xxx, heretter kalt Innehaver,
tillatelse til å bruke kanal 11A og 12A som angitt i vedlegg 1.
2. Geografisk virkeområde
Tillatelsen til å bruke frekvensene omfatter terrestriell bruk på norsk landterritorium med unntak av
Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis. Frekvensene skal brukes i henhold til Genève 2006avtalen (GE06). Kanal 11A brukes i hele landet, bortsett fra Øst Finnmark som bruker kanal 12A,
se vedlegg 1.
3. Teknisk beskrivelse av frekvenstillatelse
Frekvensbruken skal være i samsvar med reguleringen og spesifikasjonene i GE06.
Ved frekvensbruk som krever koordinering med naboland kan frekvensene ikke tas i bruk før PT
har bekreftet at koordineringen er gjennomført med positivt resultat. Koordinering av frekvensbruk
mellom ulike regioner i Norge foretas av innehaverne av frekvenstillatelsene.
4. Beskyttelse av eksisterende frekvensbruk
All bruk av frekvenser som påvirker tilgrensende frekvensbrukere i større grad enn det som følger
av vilkårene her, krever samtykke av den eller de som berøres. Dersom tilgrensende frekvensblokk
ikke er tildelt noen bruker, vil frekvensbruk utover rammene i tillatelsen kreve samtykke fra PT.
5. Teknologi- og tjenestenøytralitet
Bruken av båndet er tjeneste- og teknologinøytral, så lenge frekvensbruken er i samsvar med
reguleringen og spesifikasjonene i GE06. Det vises imidlertid til anleggskonsesjon fra Medietilsynet
datert xx.xx.xxx, hvor det stilles krav om at transmisjonskapasiteten i Riksblokk II i hovedsak skal
brukes til kringkasting.
6. Forpliktelser som følge av frekvensbruken
Besøksadresse | Office address
Nygård 1 Lillesand

Postadresse | Postal address
Postboks 93, 4791 Lillesand

+47 22 82 46 00
firmapost@npt.no

Fax: +47 22 82 46 40
Org.nr: NO 974 446871

Innehaver er ansvarlig for at frekvensbruken ikke alvorlig reduserer kvaliteten av, forstyrrer eller
gjentatte ganger avbryter en radiotjeneste som drives i samsvar med lov, forskrift og tillatelse gitt
av myndigheten etter ekomloven.
7. Sekundær bruk av frekvensene
Innehaver av denne tillatelsen er primærbruker av de tildelte frekvensene. For å sikre en effektiv
utnyttelse av frekvensressursene vil det kunne bli aktuelt å tillate sekundærbruk av de samme
frekvensene. Det betyr at andre aktører kan få tilgang til det tildelte spektrumet på sekundær basis
ved å bruke teknologier som for eksempel kognitiv radio. Det er en forutsetning at innehaver av
denne frekvenstillatelsen ikke blir forstyrret, og den sekundære frekvensbruken vil heller ikke ha
krav på beskyttelse fra primærbruker av båndet.
8. Opplysningsplikt
For at PT skal kunne melde inn sendere til ITU, skal innehaver av tillatelsen årlig sende inn
oversikt over etablerte sendere med tilhørende tekniske parametere. Første oversikt skal leveres
innen tre måneder etter at de første senderne er etablert. Senere oversikter skal leveres innen
31.12 hvert år så lenge spektrumstillatelsen gjelder. PT gir utfyllende opplysninger om
rapporteringsplikt av stasjonsdata, og vil også kunne fastsette ytterligere rapporteringsplikt dersom
særlige forhold tilsier det, jf. ekomloven § 10-3.
9. Endring av tillatelsen
Frekvenstillatelsen kan endres, også til skade for Innehaver, dersom endring er en nødvendig
følge av Norges folkerettslige forpliktelser. Det samme gjelder dersom endringen er en nødvendig
følge av internasjonalt harmoniseringssamarbeid som norske myndigheter slutter seg til, endret
nasjonal lovgivning eller det er nødvendig som følge av andre viktige samfunnshensyn.
Endring av tillatelsen gir ikke Innehaver eller andre rett til erstatning fra staten.
10. Overdragelse og utleie av tillatelsen
PT kan i henhold til ekomloven § 6-5 fatte enkeltvedtak som gir Innehaver rett til å overdra
frekvenstillatelsen. Før slik overdragelse finner sted, må Innehaver sende søknad om dette til PT.
Ved en søknad om overdragelse vil PT samarbeide med Medietilsynet. Fremgangsmåten for
overdragelse gjelder både salg og ved vesentlige endringer i foretakets eiersammensetning eller
organisering. Se utfyllende informasjon på www.frekvensportalen.no.
Utleie av frekvenstillatelse er tillatt uten godkjenning fra PT.
11. Tillatelsens varighet
Tillatelsen trer i kraft xx.xx.201x og gjelder til 31.12.2031. Tillatelsen opphører uten ytterligere
varsel.
12. Gebyr
Det skal betales årlig gebyr til PT, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om
gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften).
13. Klage
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage stiles til
Samferdselsdepartementet og sendes til Post- og teletilsynet, jf. forvaltningsloven § 28 og § 32.
Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt parten får underretning om vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 29.
Informasjon om frekvensforvaltning, frekvenstillatelser, klageadgang og andre regulatoriske forhold
finnes på www.frekvensportalen.no.
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