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Høringsuttalelse - Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og
1800 MHz-båndene
Konkurransetilsynet viser til brev fra Post- og teletilsynet (PT) 14.august 2013.
PT ber i høringsbrevet om innspill vedrørende høring om reglementet for auksjonen av den
digitale dividenden (800 MHz-båndet) samt 900- og 1800 MHz-båndet. PT ber også om
innspill vedrørende utkast til frekvenstillatelser.
Det fremgår at de overordnede rammene for auksjonen beskrevet i auksjonsreglene punkt 1.2
ikke er gjenstand for høring, herunder blant annet frekvenstak, dekningskrav og minstepriser.
Konkurransetilsynet vil likevel nevne at det er positivt at flere av kommentarene som tilsynet
ga i forbindelse med høring om tildeling av 800 MHz båndet er blitt hensyntatt, herunder
blant annet valg av kombinatorisk auksjon, fastsettelsen av frekvenstak og at anonymitet
under auksjonen er ivaretatt.1
I henhold til detaljene rundt gjennomføringen av auksjonen, herunder de formelle kravene til
budgiverne, samt hvordan blokkene og frekvensene fordeles har Konkurransetilsynet ingen
kommentarer. Konkurransetilsynet har heller ingen kommentarer vedrørende forslag til
retningslinjer for dekningskrav og presiseringer av enkelte vilkår for sameksistens med det
digitale bakkenettet.
Hva gjelder utkast til frekvenstillatelser i 800-, 900- og 1800 MHz-båndet har
Konkurransetilsynet én kommentar knyttet til overdragelse og utleie av tillatelsen.
I utkastene til frekvenstillatelser åpnes det for at frekvenstillatelsene kan omsettes i et
annenhåndsmarked, men at eventuelt salg eller utleie av frekvenstillatelser krever samtykke
fra Samferdselsdepartementet. Det vises i den sammenheng til ekomloven2 § 6-5 som blant
annet stadfester at myndighetene kan nekte salg og utleie av frekvenser for å hindre
konkurranseskadelig virkning.
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Konkurransetilsynets høringsuttalelse 13. mai 2011.
Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
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På generelt grunnlag viser Konkurransetilsynet til at formålet med fastsettelse av frekvenstak i
auksjonen bør ivaretas ved vurderingen av hvorvidt en tillatelse til overdragelse eller utleie
skal gis.
I høringsbrevet ber PT også om innspill til om alle buddata skal offentliggjøres i etterkant av
auksjonen. Konkurransetilsynet ønsker å gjøre oppmerksom på at offentliggjøring av
informasjon som kan avsløre aktørenes strategi, kan være med på å gjøre markedet mer
gjennomsiktig og slik tilrettelegge for koordinering. På denne bakgrunn oppfordrer
Konkurransetilsynet til at det søkes andre alternative fremgangsmåter for å sikre objektivitet
rundt auksjonen. Et alternativ kan være å benytte seg av en uavhengig tredjepart som kan
verifisere at auksjonen har foregått i samsvar med gjeldende regelverk.
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