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Presisering av auksjonsvilkår knyttet til betalingsordning
Samferdselsdepartementet er godt kjent med at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
er i sluttfasen med å ferdigstille de endelige auksjonsvilkårene for tildelingen av spektrum i
båndene omkring 700 MHz og 2,1 GHz, med tanke på auksjonsstart i uke 23.
I denne forbindelse har Samferdselsdepartementet avklart at det kan foretas noen justeringer
av vilkårene for auksjonen forbundet med betalingsforpliktelsene for auksjonsproveny og
frekvensavgifter. Det skal kunne tilbys en løsning der vinnerne i auksjonen alternativt kan
velge å innbetale provenyet over en toårsperiode. Det skal også gis anledning til å kunne
velge å utsette innbetaling av det meste av frekvensavgiften i inntil 24 måneder.
Rammene for ovennevnte betalingsopsjoner er som følger:


Vinnere i auksjonen kan gis en betalingsutsettelse for 90 pst. av auksjonsprovenyet i
inntil 24 måneder fra tildeling mot å påta seg en forpliktelse til å investere minimum 250
mill. kr. for å etablere ny eller forbedret areal- eller populasjonsdekning. Forpliktelsen
innebærer også at det skal etableres minst 100 nye basestasjoner.



Det kan gis en betalingsutsettelse på 90 pst. av de løpende frekvensavgiftene for
frekvenser tildelt i auksjonen under forutsetning av at bruken av disse frekvensene
begrenses til pilotbruk. Utsettelse kan gis i inntil 24 måneder. Det skal kreves renter i
forbindelse med denne betalingsutsettelsen.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at en relevant rente å anvende ved betalingsutsettelse av frekvensavgift er NIBOR (6 måneder) + 0,5.
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Vi ber om at Nkom innarbeider disse betalingsløsningene i det endelige auksjonsregelverket
og ser frem til gjennomføringen av auksjonen.
Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør
Jarl Kristen Fjerdingby
fagdirektør
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