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Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz-båndet - justering av overordnede rammer -   

Samferdselsdepartementet viser til tidligere offentliggjøring av overordnende rammer for 

tildeling av frekvensressurser i 900 MHz-båndet, senest Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets (Nkom) publisering 28. oktober 2016 av ytterligere vurderinger 

av tildelingens betydning for konkurransesituasjonen. Regjeringen har på bakgrunn av 

markedssituasjonen i mobilmarkedet og Stortingets tilslutning til Ekomplanen kommet til at 

de overordnende rammene for Nkoms tildeling av frekvensressurser i 900 MHz-båndet bør 

justeres. Frekvenstaket reduseres fra 2x20 MHz til 2x15 MHz.  

 

Bakgrunn 

Siden høsten 2014 har ekommyndigheten forberedt tildeling av frekvensressurser på ca. 2x20 

MHz i 900 MHz-båndet. Tildelingen av disse ressursene skal skje ved auksjon. 

Frekvensressursene innehas i dag av henholdsvis Telenor og Telia med omlag 2x10 MHz 

hver. Disse tillatelsene løper ut 31. desember 2017. I tillegg disponerer Ice, Telenor og Telia 

2x5 MHz hver i 900 MHz-båndet frem til 2033. Nkom offentliggjorde overordnede rammer 

for tildelingen 16. oktober 2015. Våren 2016 gjennomførte Nkom først offentlig høring av 

forslag til detaljerte auksjonsregler med vedlegg og dernest en mer avgrenset høring av 

innspill fra Telia vedrørende det fastsatte frekvenstaket på 2x20 MHz. Den 28. oktober 2016 

publiserte Nkom ytterligere vurderinger av tildelingens betydning for konkurransesituasjonen 

og opprettholdt samtidig frekvenstaket på 2x20 MHz i 900 MHz-båndet. Frekvenstaket 

innebærer at ett selskap ikke kan inneha totalt mer enn 2x20 MHz i 900 MHz-båndet.  

 

Telia ba i brev 2. desember 2016 departementet om å revurdere Nkoms beslutning om 

frekvenstaket i den kommende auksjonen i 900 MHz-båndet. Telia er svært kritisk til det 

fastsatte frekvenstaket. Selskapet mener at konsekvensen vil være at Telenor gis mulighet til å 

befeste sin markedsposisjon og i ytterste konsekvens svekke konkurransen i mobilmarkedet 

permanent. Ice er enig i at frekvenstaket er satt for høyt, og mener i tillegg at det bør avsettes 

spektrum dedikert for en tredje netteier. Telenor på sin side er positiv til det fastsatte 

frekvenstaket og mener at taket ikke er egnet til å svekke konkurransen i det norske 

mobilmarkedet. 



Side 2 

 

Departementets vurdering  

Stortinget ga nylig gjennom behandlingen av ekomplanen sin tilslutning til målsetning om å 

legge til rette for et tredje mobilnett. Bakgrunnen for ønsket om å legge til rette for tre 

mobilnett i Norge er blant annet å styrke konkurransen i mobilmarkedet, for derigjennom å 

bidra til et best mulig tjenestetilbud til hele landet, og dermed fremme næringsutvikling og 

innovasjon. Konkurransesituasjonen i mobilmarkedet i Norge i dag preges av asymmetri 

mellom operatørenes markedsandel. Telenor hadde ved utgangen av 1. halvår 2016 en 

markedsandel på 57,9 prosent, mens Telia og Ice hadde henholdsvis 32,3 prosent og 1,6 

prosent – målt etter omsetning. Ice er i ferd med å bygge et tredje landsdekkende nett.  

 

900 MHz-båndet er, og vil i årene fremover, være en spesielt velegnet ressurs ettersom 2G og 

3G tjenester fases mer og mer ut og erstattes av 4G. 900 MHz- båndet er av dekningsbåndene 

best egnet for å understøtte alle tre teknologigenerasjonene 2G/3G/4G. I overgangsperioden 

der 2G og 3G fases ut må eldre mobiltelefoner og brukerutstyr som f.eks. maskin-til-maskin 

terminaler fremdeles bruke 900 MHz-båndet. Departementet ser det derfor som svært viktig 

for konkurransesituasjonen å hindre at én aktør kan sikre seg en for stor andel av denne 

ressursen i denne avgjørende fasen. 

 

På bakgrunn av markedssituasjonen, Stortingets tilslutning til Ekomplanen, og Ice og Telias 

innsigelser, har Regjeringen kommet til at de overordnende rammene for Nkoms tildeling av 

frekvensressurser i 900 MHz-båndet bør justeres. Frekvenstaket reduseres fra 2x20 MHz til 

2x15 MHz. Øvrige rammer for tildelingen forblir uforandret. Departementet ønsker at en 

auksjon skal avholdes så snart dette lar seg gjøre etter Nkoms normale prosedyrer og ber 

samtidig Nkom om å legge frem en plan for snarlig gjennomføring av auksjon av 2x20 MHz i 

900 MHz-båndet. 

 

For å legge ytterligere til rette for investeringer og satsninger i det norske mobilmarkedet, 

ønsker Samferdselsdepartementet å signalisere at frekvensressurser for mobilt bredbånd under 

1 GHz vil bli vurdert samlet når det skal fastsettes frekvenstak. Sammen med et redusert 

frekvenstak i 900 MHz-auksjonen, vil dette gi en helhetlig tilnærming til ambisjonen om tre 

likeverdige konkurrenter i mobilmarkedet til nytte for norske virksomheter og forbrukere, 

både gjennom de grep som gjøres i markedsvedtakene og tilrettelegging gjennom 

frekvensforvaltningen. 
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Heidi Kvalvåg (e.f.)  

avdelingsdirektør Karin Skyllingstad 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi til: 

Ice Norge AS 

Telenor ASA 

Telia Norge AS 


	Med hilsen
	Heidi Kvalvåg (e.f.)

