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Høring - Tildeling av 800 MHz-båndet

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedr. ovennevnte høring.

Høringsnotatet tar opp en del sentrale spørsmål rundt tildeling av nye frekvenser som skal brukes "til 
moderne mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet."

Når det gjelder tildeling av frekvensblokker i 1800 MHz- og 900 MHz-bådet i tillegg til utdelingen i 800 
MHz-båndet, mener LO dette vil være fornuftig. Forutsetningen er at frekvensene tas i bruk innen rimelig 
tid. Forslaget fra departementet om reell anvendelse av tildelte frekvenser innen 4 år, er fornuftig under 
forutsetning av at det også innføres dekningskrav.

Departementet peker på kostnadene ved utbygging av nettet for å nå målsettingen om en størst mulig 
dekningsgrad (nevnt 97%). Befolkningens krav til størst mulig tilgjengelighet tilsier at dekningskravet må 
ligge i den størrelsesorden. Dette kan ikke bare gjelde der vi bor, men dekke hele landet. Det betyr at det 
kun er tilbydere med nødvendig økonomisk ryggrad som vil være aktuelle. Modellene som er skissert 
ivaretar nødvendigvis ikke at hele landet får lik tilgjengelighet (til det som er den overordnede 
målsettingen). LO mener det derfor bør være et fjerde alternativ for nettutbygging. Staten eller 
underliggende organ bør stå som eier og utbygger. Dette fordi det også er snakk om samfunnskritisk 



infrastruktur. Da kunne tilbyderne konsentrere seg om leveranser av tjenestene.

Når det gjelder utdeling av frekvenser har det tidligere vist seg at det er forskjellig agenda blant tilbyderne. 
Det har vært selskaper som man kan anta har blitt opprettet i den hensikt å skaffe seg størst mulig 
kundegrunnlag, for så å la seg børsnotere i den hensikt å selge selskapet med størst mulig fortjeneste. 
Det er for så vidt ikke noe galt i det, men det kan være med til å gi andre selskaper kontroll over større 
deler av de frekvensene som skal utlyses enn det departementet ønsker eller legger opp til. Det hjelper 
ikke å bare stille krav om at det ikke skal være koblinger mellom tilbyderne. De frekvensene som skal 
tildeles er en begrenset ressurs og må således ikke settes i spill. 

LO mener det må legges føringer for at departementet kan tilbakekalle tildelte frekvenser om ikke 
tilbyderne gjennomfører forpliktelsene i egen regi. Dette for å sikre nødvendig konkurranse med lavest 
mulig pris for sluttbruker.      

Med hensyn til departementets forslag om fastsettelse av konkrete, målbare minimumskrav til levert 
tjeneste, mener LO kravet til overføringskapasiteten i den mobile bredbåndstjenesten må minimum være 2 
Mbit/s og ikke minimum gjennomsnittlig, da dette er et for diffust krav. Når det gjelder etterprøving av 
levert tjeneste, finnes det teknologi for å måle dette. 

LO har tidligere i uttalelsen nevnt at det primært er ønskelig med statlig eierskap av infrastrukturen da 
dette også handler om samfunnskritisk infrastruktur. Sekundært kan deling av infrastrukturen være en 
mulig vei å gå gjennom etablering av selskap som bygger og drifter infrastrukturen og som eies i 
fellesskap av tjenesteleverandørene. Her bør i så fall også staten delta. 

Hva gjelder tildeling av nasjonale eller regionale tillatelser i 800 MHz-båndet, mener LO forutsetningen må 
være at utbygging av bredbåndet skjer i hele landet og at dette må ligge som premiss for tildelingen.

Samferdselsdepartementet foreslår at tillatelsene skal ha en varighet på 15 år. Som departementet selv 
peker på vil en for kort varighet på tillatelsene kunne gi en for høy pris hos sluttbruker. Med tanke på de 
kostnadene utbygging vil gi, mener LO at varigheten bør være 20 år. Nettopp for å få brukerprisen lavest 
mulig. Innenfor en slik varighet vil også synkronisering av utløpstidspunkt for tillatelser i andre 
frekvensbånd være enklere. For å unngå at tillatelser ikke kommersialiseres gjennom salg av tildelte 
tillatelser eller hele selskaper, bør staten ved departementet sikre seg hjemfallsrett.

LO mener at auksjonsform bør foregå så åpent som mulig.

Til punktet om valg av teknologi er LO fornøyd med at departementet foreslår at det skal være 
teknologinøytralt.

Når det gjelder størrelse på blokker i 800 MHz-båndet følger LO Samferdselsdepartementet forslag med 
blokkstørrelse på 2x5MHz. 
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