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Høring - rapport om digital dividende i Norge

NG.869 DØ1

Vi viser til brev av 17. april 2008 vedrørende høring av rapport om digital dividende i
Norge.

Arbeidsgruppe Digital Dividende anbefaler i rapporten fordeling av frekvenser 47-68,
174-219 og 790-  862 MHz. De to førstnevnte frekvensområdene foreslås tildelt særlige
formål,  det sistnevnte utlyses på teknologi-  og tjenestenøytral basis.

Arbeidsgruppe Digital Dividende anbefaler i rapporten fordeling av frekvenser 47-68,
174-219 og 790- 862 MHz. De to førstnevnte frekvensområdene foreslås tildelt særlige
formål, det sistnevnte utlyses på teknologi- og tjenestenøytral basis. Fornyings- og
administrasjonsdepartementet har ikke merknader til anbefalingene til bruk av de to
første frekvensområdene.

For frekvensområdet 790-862 MHz anbefaler FAD at disse frekvensressursene
auksjoneres bort med vilkår som gjør at det er sannsynlig at de aktuelle frekvensene
blir benyttet til toveis datakommunikasjon (tast og mobilt bredbånd), og slik at
kostnaden for å benytte disse frekvensene ikke blir prohibitiv. Begrunnelsen er at dette
sannsynligvis vil være en mer fremtidsrettet og samfunnsnyttig anvendelse enn om
disse frekvensene settes av til tradisjonell kringkasting. De fleste observatører er enige
om at tilgang til bredbånd/Internett i økende grad vil skje trådløst og mobilt. Samtidig
er det også enighet om at datamengdene som utveksles vil bli stadig større i takt med at
vi får nye kapasitetskrevende tjenester og flere brukere. Dette vil endre
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kapasitetskravene til nettene og gi nye bruks- og trafikkmønstre, noe som igjen kan
gjøre det ønskelig å sette av ytterligere frekvensressurser til toveis datakommunikasjon
(fast og mobilt bredbånd). En teknologi- og tjenestenøytral auksjon sikrer ikke at
frekvensene blir reservert til dette formålet, fordi kringkastingsselskapenes
betalingsevne og -vilje kan vise seg å være større enn for andre aktuelle brukere av
disse frekvensene. Og selv om frekvensene skulle bli auksjonert til en aktør som vil
benytte dem til toveis datatrafikk, kan det være at det vil skje til en pris som blir så høy
at det vil kunne fordyre og forsinke den videre utnyttelsen av disse frekvensressursene.
Alternativet er sannsynligvis at frekvensene vil bli benyttet til tradisjonell kringkasting,
noe som i tillegg til bakkenett, også kan leveres via kabel, satellitt og Innett
(bredbåndsnett). Mer tradisjonell kringkasting vurderes ikke som den mest
fremtidsrettede og samfunnsnyttige bruk av disse frekvensene.

Subsidiært anbefales at frekvensene inntil videre settes av som en "innovasjonsreserve"
inntil vi har et bedre bilde av den teknologiske utviklingen og eventuelt også den
regulatoriske utviklingen i EU.
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