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Høring 800 MHz — innspill fra TellaSonera

1 Innledning

Det vises til høringsnotat 5. april d.å. fra Samferdselsdepartementet om tildeling av frekvenser i 800
MHz-båndet, herunder om spørsmålsstillinger knyttet til tildeling av frekvensressurser i 900 og 1800
MHz-båndene. Departementet har bedt om høringsinnspill innen 20. mai.

Videre vises det til interferensrapport datert 11. mai, som konsulentselskapet ATDI Ltd. har utarbeidet på
oppdrag fra Post- og teletilsynet, dvs, rapport som indikerer hvor mye interferens et fremtidig LTE-nett i
800 MHz-båndet kan skape for det digitale bakkenettet i båndet 470- 790 MHz.1 Post- og teletilsynet har
bedt om merknader til rapporten innen 5. juni.

Etter at førstnevnte dokument ble sendt på høring, har departementet endret høringsfristen slik at denne
har blitt sammenfallende med høringsfristen for sistnevnte rapport.

TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) vil i det følgende benytte anledningen til å kommentere hørings-
notatets forslag til hvordan frekvensene i 800 MHz-båndet skal fordeles, herunder hvilke vilkår som skal
stilles i denne sammenheng, m.v. Når det gjelder rapporten fra Post- og teletilsynet, har TeliaSonera
valgt å svare på denne separat. TeliaSoneras synspunkt på interferensrapporten reflekteres likevel kort i
punkt 4.4.2. TeliaSoneras separate høringssvar til teletilsynet følger vedlagt i kopi.

Før enkeltforslagene i høringsnotatet kommenteres nærmere, vil det innledningsvis bli gitt en punktvis
oppsummering av noen av TeliaSoneras kommentarer:

Generelt må bemerkes at høringsnotatet fremstår som åpent. At sentrale forhold knyttet til videre
forvaltning av frekvensene i 800 MHz-båndet fortsatt er uavklarte, oppfattes som uheldig da dette
innebærer risiko for ytterligere forsinkelse av auksjonen som tidligere er opplyst at skulle gjen-
nomføres i løpet av 2010.

TeliaSonera innrettet seg i tillit kunngjøringen om auksjon i løpet av 2010, og har allerede startet
utbyggingen av mobilt bredbåndsnett. Risikoen for store ekstrakostnader øker i takt med at auk-
sjonen ikke gjennomføres, og ytterligere auksjonsforsinkelse vil få store konsekvenser for videre
utbygging av mobilt bredbånd, og da spesielt i distriktene.

Jf. Rapport 11. mai 2011 "Interference study for LTE co-existing virth DVB-T For NPT W1103L3819" av ATDI Ltd
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