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 Høring frekvenstillatelser i 900 MHz båndene - frekvenstildeling, 
frekvensplanlegging og teknologi 
 
Konkurransetilsynets viser til Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynets 
høringsbrev av 28. februar 2004 angående ovennevnte forhold. 
 
Konkurransetilsynet har ingen kommentarer til hvilke teknologier som vil være mest 
aktuelle i løpet av neste tillatelsesperiode. Når det gjelder måten begrensningen av avtallet 
frekvenstillatelser bør skje på, foreslår tilsynet at tillatelsene tildeles etter auksjon. Etter 
Konkurransetilsynets mening er auksjon som er designet på riktig måte den 
fremgangsmåte som best sørger for effektiv bruk av samfunnets ressurser.1 En slik 
tildelingsmetode vil blant annet kunne lede til valg av riktig teknologi til lavest mulig 
kostnader. Dette følger av at de budgiverne som velger den mest optimale teknologien vil 
være i stand til å gi høyest bud. Dette forutsetter at budgiverne fritt kan velge teknologi, 
eller i det minste gis anledning til å gi bud for flere teknologialternativer. 
Konkurransetilsynet støtter derfor at frekvenstillatelsene utformes teknologinøytralt, altså 
at det gis fleksibilitet for frekvensbruk basert på andre teknologier i den utstrekning det 
ikke medfører økte forstyrrelser for andre frekvensbrukere.  
 
Konkurransetilsynet vil også legge til at det er samfunnsøkonomisk fordelaktig at 
frekvenstillatelsene kan omsettes i et annenhåndsmarked. Et annenhåndsmarked vil kunne 
bidra til at frekvenstillatelsene  til enhver tid innehas av de mest effektive aktørene. I tillegg 
vil et annenhåndsmarked kunne minske forretningsrisikoen for aktører som er interessert i 
frekvenser. Dersom det i ettertid skulle vise seg at investeringene ikke gir tistrekkelig 
avkastning, har aktørene mulighet trekke seg ut og selge frekvensene. De trenger ikke å 
levere dem tilbake til den norske stat. På denne bakgrunn kan et annenhåndsmarked 
minske etablerings- og ekspansjonsbarrierer for markedsaktørene.  

                                                   
1 For nærmere informasjon om auksjonsdesign, viser tilsynet blant annet til sine merknader om framtidig bruk av NMT-450 
frekvensbåndene i vedlagte høringsbrev av 31. januar 2002 til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

 



 

2 

 

 



 

3 

 

Utover dette har Konkurransetilsynet ingen merknader 
 
 
 
 
Kopi:   Arbeids- og administrasjonsdepartementet, v/ Konkurransepolitisk 

avdeling, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo. 
 
Vedlegg:  Konkurransetilsynet brev av 31. januar 2002 til Arbeids- og 

administrasjonsdepartementet. 
 
 
 
 
 
 
 


