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Frekvenstillatelse til Nødnett 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til brev datert 3. juni fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om frekvenstillatelsen til Nødnett, jf. 

tillatelse nr. 1001702 for frekvensbåndene 380-385 og 390-395 MHz. DSB anmoder om 

forlengelse av frekvenstillatelsen i tråd med bestemmelsen som regulerer dette i tillatelsen. 

 

I punktet Frekvenstillatelsens varighet fremgår det at tillatelsen er gitt for to sammen-

hengende perioder av 15 år og at tillatelsesinnehaver skal fremsette en skriftlig erklæring 

overfor usteder dersom frekvensene skal anvendes også i en andre periode. Ordlyden i 

punktets første ledd er som følger: 

 

"Frekvenstillatelsen gjelder i to sammenhengende perioder av 15 år fra og med 

15. september 2006. Innehaver skal tidligst etter 12 år og senest etter 13 år fra 

tillatelsens ikrafttreden fremsette en skriftlig erklæring til 

Samferdselsdepartementet dersom frekvensene skal brukes for den andre 15 års 

perioden. Dersom Innehaveren ikke fremsetter erklæring om forlengelse, 

opphører Frekvenstillatelsen uten ytterligere varsel den 15. september 2021." 

 

Frekvenstillatelse nr. 1001702 ble opprinnelig gitt av Samferdselsdepartementet (SD) til 

Justis- og politidepartementet (JD) 7. september 2006. Tillatelsen er senere overdratt fra JD 

til Direktoratet for nødkommunikasjon, som igjen fra 1. mars 2017 ble innlemmet som en del 

av DSB. 

 

Etter overføring av ansvaret for elektronisk kommunikasjon fra SD til KMD 1. mai 2019 

behandles spørsmålet om forlenging av tillatelsen av KMD. 
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Side 2 
 

DSBs skriftlige erklæring om behov for å anvende frekvensene i tillatelsen også i en andre 

periode (dvs. etter 15. september 2021) er fremsatt rettidig i tråd med bestemmelsene i 

frekvenstillatelsen. 

 

I medhold av frekvenstillatelse nr. 1001702 – Tillatelse til bruk av frekvenser for et 

mobilt radiosambandsnett for nød- og beredskapsformål (nødnett) – punktet 

Frekvenstillatelsens varighet, første ledd, bekrefter med dette Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

kan anvende frekvensressursene omfattet av tillatelsen på de vilkår som følger av 

tillatelsen i en andre periode som trer i kraft 15. september 2021 og har varighet på 

inntil 15 år.  

 

Det pågår arbeid med å vurdere nye konsepter for å dekke det fremtidige kommunikasjons-

behovet for nød- og beredskapsetater og -brukere basert på tjenesteleveranser fra de 

kommersielle mobilnettene. Det er derfor rimelig å legge til grunn at det ikke vil være behov 

for å anvende frekvensressursene i tillatelse nr. 1001702 i hele den andre perioden frem til 

2036. Av denne grunn bes tillatelsesinnehaver å gi Kommunal- og moderniseringsdeparte-

mentet et skriftlig varsel minimum 12 måneder før planlagt avvikling av nettet som anvender 

de aktuelle frekvensressursene. Det henvises for øvrig til bestemmelsen i frekvenstillatelsen 

om adgangen til å si opp tillatelsen, jf. punktet Frekvenstillatelsens varighet, andre ledd. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Kvalvåg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Jarl Kristen Fjerdingby 

fagdirektør 
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