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Rammer for frekvensauksjon
Samferdselsdepartementet (SD) viser til pågående prosess med forberedelser til en auksjon
som omfatter frekvensressurser i båndene omkring 700 MHz og 2,1 GHz. I vårt brev av 4. juli
i år ble det beskrevet hvilke overordnede rammer for denne auksjonen som skulle gjøres til
gjenstand for offentlig høring. Nkom har gjennomført høring, vurdert høringsinnspill og gitt
anbefalinger om endelige overordnede auksjonsrammer.
Det er foretatt en vurdering av høringsuttalelser og Nkoms innspill og gjennomført en prosess for å avklare endelig innretning på de overordnede rammene som fastsettes for denne
auksjonen. På bakgrunn av dette ber SD om at rammene oppsummert nedenfor for de respektive frekvensbånd, gjøres gjeldende for utforming av det endelige auksjonsregelverket og
gjennomføring av øvrige resterende forberedelser.
700 MHz-båndet







Frekvensressursen deles inn i seks blokker, hver med størrelse 2x5 MHz.
Det legges til grunnn at tillatelsene skal ha 20 års varighet.
Det skal anvendes et åpent auksjonsformat som skal kunne løpe over flere runder (en
åpen flerrundeauksjon).
Det settes et generelt frekvenstak, gjeldene for enhver aktør, på 2x35 MHz for dekningsspektrum under 1 GHz. Dette kombineres med et eget tak på 2x20 MHz i 700 MHzbåndet.
Dekningskrav knyttes til to av blokkene, heretter benevnt A1 og A2.
o For A1 stilles det krav om forbedret dekning av veinettet, nærmere bestemt langs
europaveiene og kystveien Mo i Rana – Bodø, i tråd med detaljer beskrevet i
Nkoms vurdering og anbefaling av rammer. Kravet omfater ikke veituneller og
fergestrekninger.
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For A2 stilles det krav om forbedret dekning av deler av jernbanenettet, nærmere
bestemt langs strekningene i Intercity-trianglet, strekningen Stavanger –
Egersund – Kristiansand, strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer samt
Flåmsbanen, i tråd med detaljer beskrevet i Nkoms vurdering og anbefaling av
rammer. Kravet omfatter ikke jernbanetuneller.
Dekningskrav skal oppfylles innen utgangen av 2025.
På generell basis stilles et krav om at 40 pst. av befolkningen skal være dekket innen fem
år. Kravet kan også oppfylles med andre relevante fekvensressurser som de berørte
tilbyderne eventuelt disponerer.
Det legges til rette for en andre runde i denne auksjonen der krav til dekning langs
riksveier, i tråd med detaljer beskrevet i Nkoms vurdering og anbefaling, kan pålegges
tilbyderen som ber om lavest reduksjon i budsummen fra første runde for å påta seg
forpliktelsen.
Det legges til grunn følgende minstepriser:
o for blokker uten dekningskrav – 125 mill. kr
o for blokk A1 – 55 mill kr.
o for A2 – 30 mill. kr.
o








2,1 GHz-båndet







Frekvensressursen deles inn i tre blokker, hver med størrelse ca. 2x5 MHz.
Det legges til grunn at tillatelsene skal ha varighet til og med 2032, jf. utløpstidspunktet for
eksisterende tillatelser i båndet.
Ressursen skal tildeles i samme auksjon som 700 MHz-båndet, og følger samme
auksjonsformat (åpen flerrundeauksjon).
Det settes et frekvenstak i 2,1 GHz-båndet på 2x20 MHz.
Det legges ikke opp til å knytte dekningskrav til disse frekvensressursene.
Minstepris per blokk settes til 25 mill. kr.

Av hensyn til tidsplanen for gjennomføring av auksjonen ber vi om at høring av det spesifikke
auksjonsregelverket mv. iverksettes med det første. SD ber om å bli holdt orientert om
spesielle eller uventede omstendigheter som eventuelt måtte gjøre seg gjeldende, i
forbindelse med de resterende forberedelsene til denne auksjonen.
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