Vedlegg y
Forpliktelse til å investere i ny og bedre dekning mot
utsatt betaling av deler av auksjonsprovenyet

1. Mulighet for utsatt betaling mot investeringsforpliktelse
Innehaver har mulighet til å utsette betalingen av 90 prosent av auksjonsprovenyet i 24
måneder mot å påta seg en forpliktelse til å investere minimum 250 millioner kroner (MNOK)
i ny infrastruktur som gir ny eller forbedret areal- eller befolkningsmessig mobildekning i
Norge.

2. Betaling av auksjonsprovenyet
Innehaver betaler 10 prosent av det totale auksjonsprovenyet til Nkom innen 1. november
2019. De resterende 90 prosent av auksjonsprovenyet skal betales til Nkom innen 1.
november 2021. Det resterende beløpet kan betales til Nkom før 1. november 2021, men
dette endrer ikke Innehavers investeringsforpliktelse.

3. Investeringsforpliktelsen
Innehaver skal investere minimum 250 millioner kroner (NOK) i ny eller forbedret areal- eller
befolkningsmessig dekning sammenlignet med dekningen Innehavers mobilnett har per 1.
november 2019. Med ny eller forbedret dekning menes også 5G-dekning så lenge dette
innebærer bygging av nye basestasjoner.
Investeringsbeløpet skal blant annet benyttes til å bygge minst 100 nye basestasjoner innen
1. november 2021. Med nye basestasjoner menes:
1) bygging av «green field»-siter; eller
2) nye basestasjoner i andre aktørers infrastruktur (samlokalisering); eller
3) nye 5G-basestasjoner i egen infrastruktur.
Kravet til å bygge minimum 100 nye basestasjoner kan ikke fravikes selv om Innehavers
kostnader til dette viser seg å overstige 250 millioner kroner.
Alle frekvensbånd Innehaver disponerer kan anvendes for å oppfylle forpliktelsen. Innehaver
skal opprettholde dekningen hele tidsperioden tillatelsen varer.

4. Kostnader som regnes med i investeringsbeløpet
Innehaver oppfyller investeringsforpliktelsen ved å investere i følgende:


Nye antenner med tilhørende kabler og ev. andre passive komponenter i tilknytning til
antennen



Aktive komponenter



Program- og maskinvare til basestasjon

For nye basestasjoner i andre aktørers infrastruktur (samlokalisering) kan Innehaver i tillegg
oppfylle forpliktelsen ved å investere i:


Forbedret transmisjon



Økt strømtilførsel



Endring av passive komponenter, som for eksempel forlenging av mast, utvidelse av
utstyrshytte, ekstra kjøling osv.

For «green field»-siter kan Innehaver i tillegg oppfylle forpliktelsen ved å investere i:


Transmisjon



Strømtilførsel



Passive komponenter, som for eksempel mast og utstyrshytte med tilhørende utstyr

Angivelsen av kostnader som regnes med i investeringsbeløpet er ikke uttømmende. I
tvilstilfeller avgjør Nkom om kostnader kan inngå i investeringsforpliktelsen.

5. Utbyggingstakt
Investeringene i ny infrastruktur skal skje løpende over 24 måneder og i slik utbyggingstakt:
1. minimum 125 millioner kroner skal investeres innen 1. november 2020.
2. hele investeringsbeløpet, minimum 250 millioner kroner, skal investeres innen 1.
november 2021.

6. Rapportering og tilsyn
Innehaver skal rapportere til Nkom hvert år og gjøre rede for hvordan
investeringsforpliktelsen er oppfylt, herunder beskrive og dokumentere hvilket
investeringsbeløp som er investert og hva slags infrastruktur det er investert i/antall nye
basestasjoner som bygd. I rapporten skal Innehaver også redegjøre for
dekningsforbedringen og legge frem teoretiske beregninger som viser i hvilke geografiske
områder investeringen har ført til ny eller forbedret areal- eller befolkningsmessig dekning i
perioden.

Første rapportering skal skje innen 1. desember 2020. Andre rapportering skal skje innen 1.
desember 2021.
Nkom vil vurdere om forpliktelsen er oppfylt basert på rapporteringene og ved å foreta
teoretiske beregninger basert på Innehavers opplysninger og dokumentasjon, og
gjennomføre stikkprøvemålinger.

