Spørsmål 1:
Det ser ut til å være avvik mellom auksjonsreglementet og garantidokumentet når det gjelder krav
til varighet på bankgarantien. Hvor lenge skal bankgarantien være gyldig?
Svar 1:
Bankgarantien skal være gyldig til 31.12.2012. Dette er nå endret i auksjonsreglementets kapittel
3.1, og revidert reglement er publisert 1.10.2012.
Spørsmål 2:
Det fremgår ikke noe i dokumentet om frekvensavgiften og størrelsen på denne. Siden denne
avgiften er svært høy i Norge, og siden det vil være usikkert hvordan fraværet av TDD-frekvenser i
de nye tillatelsene slår ut med hensyn til avgiftsreduksjon, er det nyttig å få informasjon om dette
så fort som mulig. Kan det sies noe nå – om enn bare omtrentlig – om hvor stor den vil være det
første året/de første årene?
Svar 2:
Frekvensavgiften per 2 x 5 MHz blokk vil være i størrelsesorden 6 000 000 kroner per år.
Frekvensavgiften fastsettes årlig av Stortinget og følger normalt prisutviklingen.
Spørsmål 3:
Dokumentet refererer føringene for bankgaranti som følger:
…
Guarantee. A guarantee is payable on demand, and may be used by NPT in case a declared
winner fails to pay for a licence. Those companies which already submitted a guarantee in
connection with the application deadline 4 July 2012 are exempted from this requirement.
…
Vi vil for sikkerhets skyld likevel gjerne ha bekreftet at med bankgarantien innsendt i sommer er det
bare utfylt registreringsskjema som gjenstår obligatorisk oversendelse fra vår side innen 22.
oktober (innlevering av høringssvar er valgfritt).
Svar 3:
For de aktørene som leverte bankgaranti tidligere i år, er det kun nødvendig å levere ferdig utfylt
registreringsskjema innen 22. oktober 2012.
Spørsmål 4:
Kan PT gi indikasjoner på hvor store prisøkningene mellom hver runde vil være, og hva som
eventuelt bestemmer disse.
Svar 4:
Foran hver auksjonsdag vil PT informere budgiverne om planlagt prisøkning for hver runde.
Informasjonen skal gjøre det enklere for budgiverne å planlegge sin deltakelse i auksjonen. PT vil
uansett stå fritt til å endre prisøkningen dersom vi finner grunn til det.
Spørsmål 5:
Kan PT angi hvor lang tid budgiverne minst har til å by og hvor lang tid før neste klokkerunde som
resultatene etter forrige runde (inkl. rapportene) blir frigitt.
Svar 5:
Foran hver auksjonsdag vil PT informere om hvor lang tid det vil gå fra runde n starter til runde n+1
starter. I utgangspunktet ser vi for oss at dette tar én time. I tillegg vil vi informere om hvor lang tid
budgiverne har til å legge inn bud i en runde. Det er naturlig at tiden fra runde n er over til runde
n+1 starter er lenger enn den tiden budgiverne har til å legge inn et bud. Resultatene fra runde n vil
bli frigitt kort tid etter at budgivningen er avsluttet for denne runden.
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Spørsmål 6:
Kan PT angi omtrent hvor mange runder man regner med å ha per dag?
Svar 6:
Basert på svaret på forrige spørsmål vil vi legge opp til å ha seks til ti runder per dag. PT
forbeholder seg retten til å endre rundetider og antall runder per dag, men vil opplyse om
eventuelle endringer til budgiverne.
Spørsmål 7:
I følge utkastet til regler er det mulig at det etter første runde av auksjonen forblir usolgte blokker.
Hva skjer med disse?
Svar 7:
PT vil ta inn en regel i auksjonsreglementet om hva som skjer i en slik situasjon. Det foreslås at
man i en slik situasjon gjennomfører en «market clearing round» for de usolgte blokkene med en
minstepris på NOK 1 og en maksimumspris på NOK 5.000.000. Aktørene kan komme med innspill
på dette innen høringsfristen 22. oktober.
Spørsmål 8:
Kan PT angi hvor lang tid man eventuelt vil få til å legge inn det lukkede budet i market clearing
round?
Svar 8:
Siden størrelsen på det lukkede budet skal være mellom prisen i nest siste og siste runde, vil
fristen for å legge inn det siste budet antagelig ikke være vesentlig lenger enn fristen på
klokkestadiet. PT vil informere om hvor lang tid budgiverne har dersom det blir klart at det skal
gjennomføres en «market clearing round» Fristen kan også bli påvirket av hvor mange blokker
som utbys i runden.
Spørsmål 9:
Kan PT angi når auksjonen starter på morgenen og når den forventes å være over for dagen?
Svar 9:
PT vil i utgangspunktet legge opp til å gjennomføre hver auksjonsdag innenfor tidsrommet 9-16. Vi
forbeholder oss retten til å justere dette og budgiverne vil få informasjon om starttidspunkt før hver
auksjonsdag, og om sluttidspunktet i løpet av auksjonsdagen.
Spørsmål 10:
Må svarene på høringen være på norsk eller engelsk?
Svar 10:
Høringsinnspillene kan enten være på norsk eller engelsk.

