Vedlegg 1

Dekningskrav i 800 MHz-båndet
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Dekningskrav for alle frekvensblokkene i 800 MHz-båndet

Innehaver skal sikre tilgang til mobilt bredbånd for 40 prosent av befolkningen innen
fire år etter tildeling. Dekningskravet gjelder utendørs og på faste bostedsadresser.
Tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittlig netto nedstrømshastighet på minimum
2 Mbps til enhver tid. Tjenesten skal opprettholdes ut varigheten på tillatelsen.
Kravet skal oppfylles av samtlige tillatelsesinnehavere i dette båndet og skal oppnås
ved bruk av frekvensressurser i 800 MHz-båndet. Det er ikke krav om bruk av
spesifikke teknologier så fremt disse oppfyller kravet til nedstrømshastighet.
1.1 Utbyggingstakt
Det er ikke satt formelle krav til utbyggingstakt så lenge dekningskravet er oppfylt
innen fire år etter tildeling. Innehaver skal likevel gjennom årlig rapportering til Postog teletilsynet (PT) gjøre rede for hvordan, og sannsynliggjøre at, dekningskravene vil
bli oppfylt innen fire år etter tildeling.
1.2 Rapportering og tilsyn
Innehaver skal innen 31. januar hvert år rapportere utbyggingen til PT. Første
rapportering skal skje innen 31. januar 2015.
Innehaver skal dokumentere dekningen for mobilt bredbånd, hvordan dekningskravet
skal oppfylles og sannsynliggjøre at kravet til netto nedstrømshastighet er oppfylt. Det
settes ikke krav til en spesifikk metode for hvordan dette skal gjøres, men rapporten
skal inneholde forklaringer av beregningsmetoden og de konkrete beregninger som er
gjort, herunder hvilke tall som er lagt til grunn for beregningen og hvorfor disse tallene
er lagt til grunn.
PT vil snarest mulig etter tildeling av tillatelsene kalle inn innehavere som er pålagt
dekningskrav til et møte for å diskutere detaljer i oppfølgingen og rapporteringen av
disse.
PT fører tilsyn med at vilkårene i tillatelsen etterleves. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene. Stikkprøvene vil bli foretatt med de tre mest
solgte mobilterminalene fra året før som støtter relevante frekvensbånd for mobilt
bredbånd. Gjennomsnittlig nedstrømshastighet vil bli loggført sammen med geografisk
posisjon. Alle målinger gjøres utendørs. PT vil på et senere tidspunkt eksakt definere
målemetoden som skal benyttes.
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Dekningskrav for dekningsblokken i 800 MHz-båndet

Innehaver av dekningsblokken (801 – 811 / 842 – 852 MHz) skal sikre tilgang til mobilt
bredbånd for 98 prosent av befolkningen innen fem år etter tildeling. Dekningskravet
gjelder utendørs og på faste bostedsadresser. Tilbudt tjeneste skal ha en gjennom-

snittlig netto nedstrømshastighet på minimum 2 Mbps til enhver tid. Tjenesten skal
opprettholdes ut varigheten på tillatelsen.
Disponible frekvensressurser i andre bånd enn 800 MHz-båndet kan anvendes for å
oppfylle dekningskravet. Det er ikke krav om bruk av spesifikke teknologier så fremt
disse oppfyller kravet til nedstrømshastighet.
2.1 Utbyggingstakt
Det er ikke satt formelle krav til utbyggingstakt så fremt dekningskravene er oppfylt
innen fem år etter tildeling. Innehaver skal likevel gjennom årlig rapportering til PT
gjøre rede for hvordan, og sannsynliggjøre at, dekningskravene vil bli oppfylt innen
fem år etter tildeling.
2.2 Rapportering og tilsyn
Innehaver skal innen 31. januar hvert år rapportere utbyggingen til PT. Første
rapportering skal skje innen 31. januar 2015.
Innehaver skal dokumentere dekningen for mobilt bredbånd, hvordan dekningskravet
skal oppfylles og sannsynliggjøre at kravet til netto nedstrømshastighet er oppfylt. Det
settes ikke krav til en spesifikk metode for hvordan dette skal gjøres, men rapporten
skal inneholde forklaringer av beregningsmetoden og de konkrete beregninger som er
gjort, herunder hvilke tall som er lagt til grunn for beregningen og hvorfor disse tallene
er lagt til grunn.
PT vil snarest mulig etter tildeling av tillatelsene kalle inn innehaver som er pålagt
dekningskrav til et møte for å diskutere detaljer i oppfølgingen og rapporteringen av
disse.
PT fører tilsyn med at vilkårene i tillatelsen etterleves. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene. Stikkprøvene vil bli foretatt med de tre mest
solgte mobilterminalene fra året før som støtter relevante frekvensbånd for mobilt
bredbånd. Gjennomsnittlig nedstrømshastighet vil bli loggført sammen med geografisk
posisjon. Alle målinger gjøres utendørs. PT vil på et senere tidspunkt eksakt definere
målemetoden som skal benyttes.

2

