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Høringssvar rapport digital dividende. 
 
Det er grunn til å berømme arbeidsgruppen for et meget godt stykke arbeid. Vi kan på alle 
punkter bortsett fra ett slutte oss til konklusjonene. 
 
Våre anmerkninger vedrører 7.3.2-7.3.6, som omhandler frekvensområdet 790-862 MHz. 
 
Arbeidsgruppen har vanskelig for å finne argumenter for at tildeling av dette frekvensområdet 
til kringkasting oppfyller viktige samfunnshensyn. 
 
I denne sammenheng vil vi gjerne peke på, at en gitt forutsetning vil kunne bidra til et slikt 
argument. Forutsetningen er, at kapasiteten stilles til rådighet primært for frie, åpne kanaler 
som vil betale for den frie distribusjonen i sin helhet. 
 
En fri, åpen kanal innebærer at signalene kan mottas uhindret uten betaling hos mottaker av 
signalene. 
 
Forretningsplanen til NTV/Riks-TV er at bare NRK skal være fri og åpen for mottaker. Et 
antall frie, åpne kanaler vil dermed være en vesentlig forbedring for publikum. 
 
I England er en betydelig del av kapasiteten i bakkenettet avsatt nettopp til frie, åpne kanaler. 
Dette har gitt publikum et meget rimelig og godt alternativ, der man i Norge tvinger publikum 
til Betal-TV. Så har da også bakkenettet i England blitt den største plattformen. 
 
Vi foreslår derfor at det gjennomføres en utlysning av frekvensområdet 790-862 MHz 
forbeholdt en aktør som pliktes å tilby frie, åpne kanaler. Dekningen må være på minst 
90 prosent. 
 
Konsesjonen til NTV forutsetter at NTV ikke kan regne med tildeling av mer kapasitet. NTV 
vil som den eneste mulige aktør kunne være interessert i mer kapasitet for å holde andre ute. 
 
Vi foreslår derfor at NTV ikke kan søke ytterligere kapasitet med mindre ingen andre 
er interessert. 
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