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Høring om tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet

Vi viser til Samferdselsdepartementet(SD)s brev av 05.04.2011 om ovennevnte.

SD har lagt frem et høringsnotat om tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet, herunder
spørsmålsstillinger knyttet til tildeling av frekvensressurser i 900 og 1800 MHz-
båndene.  I  høringen ønsker SD tilbakemeldinger og innspill på en rekke forhold,
herunder frekvenstak, betingelser om dekningskrav ved tildeling, samtidig tildeling av
andre frekvensressurser mv. FAD er positiv til at SD i høringen legger vekt på
konkurransemessige sider ved tildeling av frekvensressurser. FAD mener at
høringsnotatet gir et godt grunnlag for utforming av kriterier for tildeling og bruk av
disse frekvensressursene.

Frekvenser i 800 Mhz båndet er velegnet til å øke og forbedre dekningen med mobilt
bredbånd på en kostnadseffektiv måte. FAD støtter SD når det gjelder krav om
befolkningsmessig dekning og mener dette bør kunne settes til 97 prosent. Vi mener
videre at et krav til befolkningsmessig dekning bør kobles direkte til bruk av
frekvensressursene, dvs, gjøres kjent i forkant av, og være en del av, selve auksjonen.
FAD mener en god løsning vil være å ilegge forpliktelse til å oppfylle dekningskravet på
den (eller de) mest attraktive 5 Mhz frekvensblokkene i 800 Mhz båndet, hvor
betalingsvilligheten presumptivt er høyest i utgangspunktet.

Betingelser om befolkningsmessig dekning må etter FADs oppfatning ikke utformes på
en slik måte at det hindrer aktører i å delta i auksjonen. Krav om befolkningsmessig
dekning må utformes på en slik måte at målet om å legge til rette for økt konkurranse
ivaretas.
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I det norske markedet er det i dag to utbygde 3G-nett (relenor og Netcom), mens
byggingen av et tredje er i gang (Mobile Norway). Som det framgår av SDs
høringsnotat er det en asymmetri med hensyn til hvilke aktører som har ulike
frekvensressurser i dag, der f.eks. Telenor og Netcom har vesentlig mer ressurser enn
Mobil Norway. Frekvensressurser er en nødvendig innsatsfaktor for å kunne tilby
mobilt bredbånd til sluttbrukere. Ferdig utbygde nett innebærer også en fordel med
hensyn til å tilby sluttbrukere mobilt bredbånd.

Dersom det ikke tas hensyn til ovennevnte ved tildeling av frekvensressurser, vil den
eksisterende asymmetrien man har i dag bli videreført. FAD deler således SDs syn om
at det innføres frekvenstak i auksjonen, og at taket ses i sammenheng med ressurser i
andre frekvensbånd. Et frekvenstak vil støtte oppunder ønsket om å legge til rette for
økt konkurranse på nettverksnivå.

FAD er enig i at blokker på 2*5 Mhz er hensiktsmessig fordi det gir interessentene
fleksibilitet til å avgjøre hvor mye frekvenser de ønsker i sin tillatelse. Vi vil likevel be
SD vurdere muligheten for andre blokk-kombinasjoner, for eksempel én 2*10 Mhz
blokk (bestående av de to mest attraktive 5 Mhz bIokkene) og fire 2*5 Mhz blokker,
hvor dekningskravet pålegges den tilbyderen som får tildelt 2*10 Mhz blokken.

FAD mener at det er viktig at selve tildelingen skjer så snart som mulig og legger til
grunn at SD prioriterer arbeidet med høringssvar og utforming av kriterier knyttet til
tildeling og bruk av frekvensene.
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