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1. Introduksjon
Medietilsynet (MT) og Post- og teletilsynet (PT) vil tildele henholdsvis anleggskonsesjon og
frekvenstillatelse i Riksblokk II (216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 (kanal
12A)) gjennom en åpen konkurranse i form av auksjon.
Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen vil bli auksjonert bort samlet. Tildelingen vil skje
gjennom en nettauksjon på http://auksjon.npt.no. Reglene for deltakelse og gjennomføring av
auksjonen følger av bestemmelsene i dette auksjonsreglementet.

1.1.

Plikter ved budgivning

Alle bud avgitt i auksjonen er bindende. Det er ikke tillatt å sette vilkår til budet, eller å trekke det
tilbake. Budene er bindende til og med 31. august 2012. Bud kan bli frigitt ved notifikasjon fra PT
før denne dato.
Budgiver som mottar notifikasjon i henhold reglementet kapittel 5, plikter å betale budsummen på
den foreskrevne måten.

1.2.

Deltakelse i auksjonen

Auksjonen vil foregå på internett på nettsiden http://auksjon.npt.no. Det er ikke nødvendig med
spesialtilpasset programvare. Godkjente budgivere vil motta brukernavn og passord fra PT.
Alle fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til
auksjonen.

1.3

Tidspunkt for auksjonen

Auksjonen vil starte 25. april 2012 kl. 12.00 med sluttidspunkt 26. april 2012 kl. 14.00.

2. Hva som auksjoneres ut
2.1.

Frekvenstillatelse og anleggskonsesjon

Frekvenstillatelsen og anleggskonsesjonen for Riksblokk II vil bli auksjonert ut som én vare.
Vinneren av auksjonen vil bli tildelt en frekvenstillatelse fra PT og en anleggskonsesjon fra MT.

2.2.

Frekvenstillatelsen

Frekvenstillatelsen gjelder frekvensbåndene 216,160-217,969 MHz (kanal 11A) og 223,168224,704 MHz (kanal 12A). Frekvenstillatelsen er tjeneste- og teknologinøytral, og geografisk
virkeområde er norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis.
Tillatelsen gis med varighet til 31. desember 2031.
Tillatelsen inneholder ingen utbyggings- eller dekningskrav.
Utkast til frekvenstillatelse finnes her.

2.3.

Anleggskonsesjon

Anleggskonsesjonen gjelder Riksblokk II (frekvensbåndene 216,160-217,969 MHz (kanal 11A) og
223,168-224,704 MHz (kanal 12A)). Konsesjonen er teknologinøytral. Senderanlegget skal i
hovedsak brukes til kringkasting, men kan også brukes til andre typer elektroniske
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kommunikasjonstjenester. Konsesjonsvilkårene inneholder ingen myndighetsfastsatte utbyggingseller dekningskrav. Anleggskonsesjonen gjelder til og med 31. desember 2031.
Utkast til anleggskonsesjon finner her.

2.4.

Gebyr

Med hjemmel i ekomloven § 12-1 og forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet er innehaver av
tillatelsen pålagt å betale gebyr til PT. Mer informasjon om gebyrer til PT finnes her.
Gebyret for frekvenstillatelsen Riksblokk II er estimert til 188 000 kroner for 2012. Det årlige
gebyret kan bli justert.
MT krever ingen gebyr eller avgift for anleggskonsesjonen.

3. Registrering
Budgivere må være registrert for å kunne delta i auksjonen. Registrering forplikter ikke budgiverne
til å gi bud.
Tilsynene godkjenner registreringene ut fra bestemmelsene som er angitt i dette kapittelet.

3.1

Dokumentasjon og generelle krav til registreringen.

Registreringen skal inneholde følgende dokumenter:
A) Budgiverskjema
Skjemaene inneholder informasjon om budgiveren, samt dennes representant under auksjonen. I
tillegg må det avgis enkelte erklæringer, blant annet om forbud mot samarbeid. Alle de fem
skjemaene må være korrekt utfylt, og i tillegg må det legges ved en firmaattest for selskapet.
B) Bankgaranti
For å delta i auksjonen må budgiver stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på
1.000.000 -en million- kroner til dekning av eventuelle betalingsforpliktelser som oppstår ved
gjennomføring av auksjonen. Dette beløpet innebærer ingen føringer for hva tilsynene mener
Riksblokk II er verdt, og medfører heller ingen begrensning i forhold til hvilket beløp man kan by
under auksjonen.
Det fastsatte skjemaet må benyttes. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller
finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området, og skal være underskrevet av både
budgiver og bank/finansieringsinstitusjon.
Garantien må være gyldig til og med 31. august 2012. PT vil frigjøre garantiene når det ikke lenger
er aktuelt å gjøre dem gjeldende.
Kun originale dokumenter vil bli akseptert.
Dokumentene må leveres PT i en lukket konvolutt merket «Riksblokk II»

3.2

Prosedyre for personlig levering

Dersom dokumentene skal leveres personlig, må dette avtales på forhånd med Andreas Orr
Askland, telefon 22 82 46 58 eller Svein Birger Skogly, telefon 22 82 46 25. Disse vil gi
3

informasjon om fremgangsmåte ved personlig levering. Adressen for levering er Post- og
teletilsynet, Nygård 1, Lillesand.
Frist for personlig levering er torsdag 12. april 2012 kl. 14.00. Budgiver må forsikre seg om at
dokumentene er i henhold til kravene i dette auksjonsreglementet. Budgiver er videre ansvarlig for
at dokumentene kommer frem til de ovennevnte personene i PT innen tidsfristen. Dokumenter
levert etter tidsfristen vil ikke bli akseptert.
PT vil utstede skriftlig kvittering om at leveransen er mottatt.

3.3

Prosedyre for levering per post

Dokumentene skal sendes til:
Post- og teletilsynet
Att: Riksblokk II
Postboks 93
4791 Lillesand
Dokumentene må være kommet frem til PT innen torsdag 12. april 2012 kl. 14.00. Budgiver må
forsikre seg om at dokumentene er i henhold til kravene i dette auksjonsreglementet. Budgiver er
videre ansvarlig for at dokumentene kommer frem til PT innen tidsfristen. Bud fremkommet etter
tidsfristen vil ikke bli akseptert.
PT vil sende en e-post som kvittering for at forsendelsen er mottatt.

3.4

Åpning av registreringsdokumentene

Registreringsdokumentene vil bli åpnet av PT 13. april 2012. PT vil sende kopi av samtlige
registreringsdokumenter til MT. Registreringsdokumenter som ikke har kommet frem til PT innen
fristen som er angitt i punktene 3.2 og 3.3 vil bli avvist. Registreringen vil også bli avvist dersom
registreringsdokumentene lider av vesentlige feil eller mangler. Alle de ovennevnte skjemaene må
være korrekt og fullstendig utfylt. Dersom registreringsdokumentene lider av mindre vesentlige feil
eller mangler kan budgiver bli gitt en kort frist for å rette disse. Budgivere som blir godkjent vil
motta brukernavn og passord fra PT for å kunne delta i auksjonen.

4.

Auksjon

Auksjonen kan beskrives som en åpen stigende auksjon, liknende til dem som tradisjonelt
gjennomføres på auksjonshus.
Godkjente budgivere må bruke brukernavn og passord for å logge inn på auksjonen på
http://auksjon.npt.no. Siden vil være åpen for alle, men kun godkjente budgivere vil ha anledning til
å gi bud. På budsiden vil det blant annet være informasjon om høyeste bud, liste over de siste
innkomne bud etc. Alle budgivere vil være anonymiserte.

4.1

Budgivning

Godkjente budgivere kan fritt inngi bud i auksjonen. Det er ingen minstepris. Inkrementet er
minimum 1000 kroner og vil kunne justeres opp underveis i auksjonen. Med «inkrement» menes
det minste beløpet som et bud kan økes med. Budgivere kan også benytte funksjonen «maksbud».
Auksjonsløsningen vil da by automatisk, helt til man når maksgrensen man har lagt inn i
maksbudet. Maksbudet vil rangeres foran på samme sum som et senere konkurrerende bud,
ettersom det er lagt inn i auksjonssystemet først.
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Auksjonen starter 25. april 2012 kl. 12.00 og sluttidspunktet er satt til 26. april 2012 kl. 14.00.
Dersom det kommer inn bud senere enn 10 minutter før sluttidspunktet, vil sluttidspunktet bli
forskjøvet slik at det blir 10 minutter fra siste bud til sluttidspunktet. Dersom det for eksempel
kommer inn et bud kl. 13.54, vil nytt sluttidspunkt bli kl. 14.04. Slik fortsetter det helt til det siste
budet har blitt stående i 10 minutter.
For å se hvor lang tid det er igjen til auksjonen avsluttes, må siden "oppdateres" ved å trykke F5.
Dersom tilsynene oppdager tekniske problemer eller liknende under auksjonen vil sluttidspunktet
kunne bli forskjøvet. PT vil da gi beskjed til alle budgivere før auksjonen settes i gang igjen.

4.2

Vinner av auksjonen

Budgiver med det høyeste budet når auksjonen avsluttes vinner auksjonen, og må betale budet i sin
helhet.
Dersom kun én budgiver godkjennes for deltakelse i auksjonen vil Riksblokk II bli tildelt denne
budgiveren uten at det er nødvendig med budgiving.
Hvis ingen godkjennes som budgivere vil Riksblokk II forbli ledig.

5.

Oppgjør og utstedelse av tillatelse og konsesjon

Etter at auksjonen er avsluttet vil vinneren motta en notifikasjon fra tilsynene. Vinneren må betale
vinnerbudet innen 10 -ti- dager fra bekreftelsen er mottatt.
Betalingen skal skje til:
Post- og teletilsynet
Postboks 93
4791 Lillesand
Kontonummer 7694.05.01632
Dersom vinnerbudet ikke betales innen fristen vil ikke anleggskonsesjon eller frekvenstillatelse bli
utstedt. I slike tilfelle vil tilsynene kunne benytte bankgarantien for å dekke alle utestående krav
begrenset oppad til en million kroner. Bankgarantien kan også bli brukt til å dekke forskjellen
mellom det høyeste og nest høyeste budet, dersom Riksblokk II utstedes til budgiveren med det nest
høyeste budet etter fremgangsmåten beskrevet i avsnittet under.
Tilsynene vil kunne notifisere budgiveren som avga det nest høyeste budet i auksjonen og utstede
anleggskonsesjon og frekvenstillatelse til denne. En slik notifikasjon vil ikke bli gitt før tilsynene
har forsikret seg om at det ikke foreligger noen form for samarbeid mellom budgiverne som kan
føre til økonomisk vinning dersom vinnerbudet ikke betales.
Dersom betalingsforsinkelsen skyldes Force Majeure vil fristen for betalingen bli forlenget
tilsvarende.
Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen blir utstedt til vinneren av auksjonen.
Når anleggskonsesjon og frekvenstillatelse er utstedt vil bankgarantiene til de øvrige budgiverne bli
frigjort og returnert. Budgiveren som får tildelt konsesjon og tillatelse vil få bankgarantien frigjort
og tilbakelevert når budet er betalt.
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For å sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt auksjonen vil budlisten med navn på budgiverne bli
offentliggjort en uke etter at auksjonen er avsluttet, forutsatt at dette ikke vil være i strid med
forvaltningsloven § 13 første ledd, pkt. 2 om forretningshemmeligheter.
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