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Nærings- og handelsdepartementet viser til tilsendt høringsutkast fra
Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet datert 17. april
vedrørende rapport om digital dividende i Norge. Vi viser videre til senere kontakt i
saken.

Den digitale dividenden omfatter frekvenser som blir ledige etter at analoge
fjernsynskanaler i bakkenettet blir erstattet av digital distribusjon, og omfatter bandene
47-68 MHz, 174-219 MHz og 790-862 MHz.

Nærings- og handelsdepartementet vil fremheve viktigheten av at fordelingen av den
digitale dividenden legger til rette for fremtidig næringsutvikling og innovasjon. Dette
betyr at rammebetingelsene må være stabile nok til at markedsaktørene ønsker å
investere i ny teknologi mv., samtidig som de er fleksible nok til å åpne for ny og
fremtidsrettet teknologi. Vi er enige i at man må se etter den løsningen som gir størst
samfunnsnytte, jf rapporten pkt. 7.3.5.

Vi viser også til at flere høringssvar fremhever betydningen av at tildeling av
konsesjoner, auksjoner og lignende innrettes slik at også aktører innen fremvoksende
teknologier har mulighet til å nå opp innenfor rammen av den teknologinøytrale
konkurransen som er foreslått. Dette innebærer at fremtidige behov i anvendelser som
benytter frekvensområder som må fordeles enten til et formål versus et annet (for
eksempel mobilt bredbånd versus digital-TV) må være tilstrekkelig utredet. Slike
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analyser må videre omfatte en vurdering av behovet for å avsette frekvensområder som
en fremtidig reserve. Vi vil i denne forbindelse peke på momenter i høringsuttalelsene
fra bl.a. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, GSM Association, IKT-Norge,
NTNU, Telenor og Hafslund.

Vi vil også peke på at enkelte høringssvar fremhever ønskeligheten av at aktører som
tildeles konsesjon ikke i unødig grad unngår konkurranse om nettverksressursene fra
andre aktører og alternative anvendelser. Dette kan for eksempel oppnås ved bruk av
tidsavgrensede konsesjoner. I den forbindelse vil vi i tillegg vise til
Konkurransetilsynets høringsuttalelse der behovet for omsettelighet understrekes, og
bl.a. Landsorganisasjonen og EL & IT Forbundets høringsuttalelse der betydningen av
at man velger metoder for tildeling som effektivt forhindrer blokkerende oppkjøp
fremheves.

Av hensyn til forutsigbarhet for næringsaktørene bør det legges vekt på at fordelingen
av den digitale dividenden er omforent med internasjonal praksis og reguleringstiltak,
med vekt på EU.
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