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Høringssvar – Tildeling av 800 MHz-båndet 
Det vises til Samferdselsdepartementets høringsbrev datert 05.04.2011 der vi bes komme med 
synspunkter på en rekke spørsmål knyttet til benyttelsen av den digitale dividende i Norge. 
 
IKT-Norge vil i vårt høringssvar bidra med generelle kommentarer  og vil i det vesentlige 
ikke ta stilling til konkrete forhold knyttet til tildelingsvilkår og auksjonsregler. IKT-Norge 
vil avstå fra å kommentere forhold som vil påvirke konkurransen mellom våre ulike 
medlemsbedrifter. Konkrete forhold vil bli besvart av hvert enkelt selskap i deres egne 
høringssvar. 
 
IKT-Norge leverte 31. Juli 2008 høringssvar til rapport om digital dividende i Norge. Vi er 
svært tilfreds med at våre anbefalinger ble fulgt opp i Regjeringens beslutning av september 
2009 om at 800 MHz-båndet skal benyttes til moderne mobilkommunikasjonstjenester og 
mobilt bredbånd i hele landet. Frekvenser er en begrenset og verdifull naturressurs. 
Avgjørelsen var helt sentral for fremtidig næringsutvikling og verdiskapning i hele landet. I 
vårt høringssvar av 31. Juli 2008 pekte vi særlig på følgende forhold som vi mener det er 
relevant for departementet også å ta med i vurderingen i denne runden: 

• IKT-Norge mener Norge må koordinere sin frekvensforvaltning med EU og våre 
nærmeste naboland. 

• Den digitale dividende vil kunne benyttes til å sikre tilgang til mobilt bredbånd over 
hele landet, ikke bare i storbyene. 

• Erfaringene fra utbygging av kabelbasert bredbånd viser at det er nødvendig med 
konkurranse for å oppnå både høy utbyggingsgrad og utbyggingstakt. 

• Mobilt bredbånd vil bidra til  å dekke behov for redundans på bredbånd over hele 
landet. 

 
 
Dersom det innføres en form for dekningsforpliktelse må denne sikre utbygging av mobilt 
bredbånd også i områder der det ikke blir bygget ut på kommersielle vilkår. IKT-Norge mener 
samtidig at provenyet fra auksjonen bør øremerkes tiltak for utbygging av høyhastighets 
bredbånd i områder der det ikke blir bygget ut på kommersielle vilkår. 
 
IKT-Norge støtter at auksjonsvilkårene innebefatter klare kriterier for utbyggingstakt. Det er 
viktig å sikre seg mot at et selskap over tid kan sitte på ubenyttede frekvenser for å blokkere 
konkurrenter fra å bygge ut. Det bør derfor vurderes om krav om reell anvendelse av tildelte 
frekvenser innen fire år ikke kun skal gjelde for tildeling med dekningskrav. 
 
IKT-Norge stiller seg spørrende til at Regjeringen legger opp til at frekvensene tildeles for 
kun 15 års varighet. Vi ber om en nærmere vurdering av om dette er tilstrekkelig til at store 



investeringer kan tjenes inn igjen i et marked med sterk konkurranse. I denne vurderingen bør 
det særlig legges vekt på at Norges frekvensforvaltning bør ligge så nære opp til resten av 
Europa som mulig. 
 
IKT-Norge er opptatt av at fremdriften i utbyggingen av mobilt bredbånd i Norge holdes høy. 
Vi forutsetter at departementet tilrettelegger for at en auksjon kan finne sted så rask som 
mulig.  
 
IKT-Norge registrer at det i flere europeiske land nå diskuteres ytterligere utvidelse av 
spektrum øremerket til mobilt bredbånd grunnet økt behov for kapasitet i nettet samtidig som 
behovet for spektrum til digital-TV gradvis blir mindre. Dette refereres ofte til som ”the 
second digital dividend”. Vi mener det vil være naturlig at norske myndigheter følger denne 
utviklingen nøye. Norge er avhengig av å følge hovedlinjene i frekvensforvaltningen i EU. 
Teknologiutvikling og standardiseringsarbeid foregår overnasjonalt og det vil være skadelig 
for norsk konkurransekraft som kunnskapsnasjon om Norge velger å satse på andre 
teknologistandarder og rammevilkår enn våre naboland i Europa. Det er helt avgjørende at 
vilkårene for mobilt bredbånd stimulerer utbygging, tjenesteutvikling både i og på toppen av 
nettet, konkurransen i markedet, etc. og dermed styrke Norges langsiktige posisjon i Europa. 
Spørsmålet om en andre digitale dividende også i Norge bør derfor utredes i tråd med 
utviklingen av denne debatten i Europa. 
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