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Vedlegg

TILDELING AV KONSESJON FOR OPPRETTELSE OG DRIFT AV ET
DIGITALT TRÅDLØST BAKKEBASERT SENDERANLEGG FOR
KRINGKASTING OG FREKVENSTILLATELSE I FREKVENSOMRÅDET 470-
694 MHZ TIL NORGES TELEVISJON AS.

1. Saksfremstilling

Norges televisjon AS (NTV) er gitt konsesjon for drift av et digitalt bakknett for kringkasting
frem til og med 2. juni 2021. Samferdselsdepartementet foreslår med støtte av
Kulturdepartementet at det gis en ny tillatelse til NTV frem til 31. desember 2030.

I Norge er distribusjon i bakkenettet nødvendig for å sikre kringkastingstjenester av en bestemt
kvalitet, variasjon og bredde til tilnærmet hele befolkningen. Dette skyldes særnorske forhold
knyttet til blant annet befolkningsspredning og topografi. Kringkastingstjenester som distribueres
gjennom bakkenettet ivaretar demokratiske, sosiale og kulturelle hensyn, herunder sikrer det et
mediemangfold. Verken bredbånd, fiber, satellitt- eller kabeldekningen er i dag tilstrekkelig til å
dekke tilnærmet hele befolkningens behov for et kringkastingstilbud med en bestemt kvalitet,
bredde og variasjon. Fortsatt distribusjon av et kringkastingstilbud i bakkenettet, sikrer at
tilnærmet hele befolkningen får tilgang til kringkastingstjenester som vil ivareta ovennevnte
formål.

NTV eies av NRK, TV 2 og Telenor i fellesskap, hver med en tredjedel eierskap. Basisnettet til
bakkenettet dekker per i dag ca. 98 pst. av alle faste husstander og ca. 87 pst. av fritidsboliger. I
tillegg er det bygget et satellittskyggenett som sikrer tilgang til NRKs tilbud for husstander som
verken har dekning fra basis-nettet eller andre TV-plattformer. Ca. 30 pst. av befolkningen bruker



bakkenettet. Nettet er privat finansiert gjennom investeringer på ca. 1,5 mrd. kr. Infrastrukturen
eies av Norkring, som leier ut nettet til NTV, som igjen leier ut sendekapasitet til
irmholdsdistributøreneNRK og RiksTV. RiksTV tilbyr betal-TV-tjenester. NRKs tre
hovedkanaler for radio og f.jernsyn skal være gratis tilgjengelige for alle lisensbetalere på minst én
distribusjonsplattform. Bakkenettet er den eneste TV-distribusjonsplattform som oppfyller
kravene som stilles til NRK, og NRK må derfor fortsatt distribueres her.

Hjemmelsgrunnlag

For å kunne benytte frekvenser til transmisjon av kringkastingsinnhold, er det et krav om
anleggskonsesjon og frekvenstillatelse. Anleggskonsesjoner utstedes med hjemmel i lov av 4.
desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)
§ 2-2, og frekvenstillatelser gis med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk
kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 jf. § 6-3. Det følger av bestemmelsene og forarbeidene til
kringkastingsloven at tillatelsene gis i samme operasjon og at den for aktørene vil fortone seg som
en samlet konsesjonstildeling.

Vurderinger

Den markedsmessige og tekniske utviklingen gjør at TV-distribusjon flyttes og i økende grad
distribueres over Internett. Et av konklusjonspunktene i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda
for Norge var at regjeringen "vil ta initiativ til en politisk avklaring av hvor lenge bakkebasert TV-
distribusjon skal opprettholdes".

I forbindelse med inngåelse av avtale om frigjøringen av 700 MHz-båndet som i dag inngår i
bakkenettfrekvensene og som i fremtiden skal brukes til mobilkommunikasjon (herunder 5G),
kom Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet som fagdepartement til at det vil være
etterspørsel etter et bakkenett i noen år framover etter 2021.

Det fremgår av beslutning (EU) 2017/899 om anvendelse av frekvensområdet 470-790 MHz i EU
at medlemsstatene skal påse at frekvensområdet 470-694 MHz gjøres tilgjengelig for bakkebasert
senderanlegg for kringkasting frem til 31. desember 2030. Beslutningen er innlemmet i EØS-
avtalen.

Anleggskonsesjon etter kringkastingsloven og frekvenstillatelse etter ekomloven ble derfor utlyst
med sikte på videre drift av bakkenettet fram til 31. desember 2030. Kravene i utlysningen er
langt på vei de samme som i gjeldende tillatelse, herunder dekningskrav og krav til to års



oppsigelsesfrist. Mengden frekvensressurser i den nye tillatelsen er imidlertid redusert fordi 700
MHz-båndet er omdisponert til bruk for mobile tjenester.

Det var bare NTV som søkte på de utlyste rettighetene. Samferdselsdepartementet og
Kulturdepartementet har med støtte av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet,
vurdert søknaden, og kommet til at NTV oppfyller kriteriene som framkom av utlysingen.
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Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst
bakkebasert senderanlegg for kringkasting

Kulturdepartementet viser til Norges televisjon AS' (heretter NTV) søknad datert 22. mai 2017 om
anleggskonsesjon for det digitale trådløse bakkenettet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet kunngjorde 7. april 2017
mulighet for å søke anleggskonsesjon til et digitalt bakkebasert sendernett for kringkasting,
samt spektrumstillatelse i frekvensbåndet 470 —694 MHz. Frist for å søke var 23. mai 2017.

NTV var eneste søker til kunngjøringen. Anleggskonsesjon for opprettelse og drift av et digitalt
trådløst bakkenett tildeles NTV. Konsesjonen er tidsbegrenset og trer i kraft når konsesjonen for
perioden 2006 - 2021 utløper og senest 3. juni 2021. Den er gyldig til og med 31. desember 2030.

1. Sakensrettsligeog faktiskebakgrunn

Rettslig bakgrunn

For å kunne benytte frekvenser til transmisjon av kringkastingsinnhold, er det et krav om
anleggskonsesjon, i tillegg til spektrumstillatelse. Anleggskonsesjoner utstedes med hjemmel
i kringkastingsloven1§ 2-2, som lyder slik:

«§2-2. Anleggfor kringkasting og videresending av kringkasting

Opprettelse eller drift av trådløse, bakkebaserte senderanlegg som hovedsakelig
vil bli benyttet til kringkasting eller lokalkringkasting eller videresending av
kringkasting eller lokalkringkasting krever konsesjonfra departementet eller den
departementet bestemmer. Konsesjon gis iforbindelse med tildeling av
frekvenskapasitet i medhold av lov 4.juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon
(ekomloven).

Det kan settes vilkårfor tildeling av konsesjon.»

Etablering av et bakkenett forutsetter også tildeling av frekvenstillatelse jf. lov om
elektronisk kommunikasjon (ekomloven)2§ 6-2 jf. § 6-3. Det fremgår av Ot.prp. nr. 107
(2001 -2002) pkt. 2.4.3 at anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for aktørene vil oppleves
som &ikonsesjonsordning, men med hjemmel i to forskjellige lover. De to konsesjonene
skal gis samlet og utgjør et integrert hele. Kringkastingsloven § 2-2 bygger på dette prinsipp
og innebærer at anleggskonsesjon og spektrumstillatelse skal tildeles én og samme aktør.

Faktisk bakgrunn

NTV har anleggskonsesjon og spektrumstillatelse i det digitale
trådløse bakkenettet, jf. Kg1. res av 2. juni 2006. Konsesjonen og tillatelsen utløper 2. juni
2021.

Nasj onal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet kunngjorde 7. april 2017
mulighet for å søke anleggskonsesjon til et digitalt bakkebasert sendernett for kringkasting,

Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
2 Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)



samt spektrumstillatelse i frekvensbåndet 470 —694 MHz. Frist for å søke var 23. mai 2017. NTV var
eneste søker til kunngjøringen.

Det ble gitt avldaringer på spørsmål reist i søknaden fra NTV, i brev av 30. november 2018 fra
Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet.

Konklusjonog vedtak

NTV er eneste søker til anleggskonsesjon i det digitale bakkebaserte sendernettet for perioden 3. juni
2021 til og med 31. desember 2030.

Det er Kulturdepartementets vurdering at minstekravene til søknaden er oppfylt. Søker har lagt ved
firmaattest, prosjektplan og bankgaranti som tilfredsstiller kravene som er satt. Søknaden inneholder
også de nødvendige opplysninger som det er stilt krav om i utlysningen. Departementet vurderer
videre at NTV har dokumentert nødvendig teknisk kompetanse for å drive det digitale bakkebaserte
senderanlegget. Som nåværende innehaver av konsesjonen kan NTV dokumentere en betydelig
teknisk kompetanse som er relevant for å bygge ut og drifte bakkenettet også i den neste
konsesjonsperioden. NTV har også vist til at selskapet kan knytte til seg underleverandører med
betydelig relevant teknisk kompetanse.

På denne bakgrunn tildeles NTV anleggskonsesjon for det digitale bakkebaserte sendernettet. Det
settes særlige vilkår for bruk av konsesjonen.

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 er det fastsatt følgende anleggskonsesjon:

NorgestelevisjonAS,org.nr.984358059,gis konsesjontil å etablereog driveanleggfor
kringkastingog videresendingav kringkastingi detdigitalebakkebaserte
sendernettetsomdefinerti spektrumstillatelseforet digitaltbakkebasertsendernettfor
kringkasting.

Konsesjonenertidsbegrensetogtreri kraftnårkonsesjonenforperioden2006- 2021
utloperog senest3. juni 2021.Konsesjonener gyldigtil og med31. desember2030,
og denopphoreretterdettetidspunktutenytterligerevarselfra myndighetenesside.
Forkonsesjonengjeldervilkårsomfastsatti vedtaketspunkt3.

Medietilsyneter tilsynsmyndighetforvilkårenei anleggskonsesjonen.

Konsesjonsvilkår

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd settes det følgende vilkår for tildeling av
konsesjonen:

3.1 Generelt

Senderanlegget skal brukes til digital kringkasting og videresending av kringkastingssendinger. Vilkår
for faktisk bruk i spektrumtillatelsen gjelder også for anleggskonsesjonen. Anleggskonsesjonæren skal
bidra til å sikre at hele befolkningen får tilgang til et bredt og variert tilbud av fjernsynskanaler.

Anleggskonsesjonen trer i kraft når konsesjonen for perioden 2006 - 2021 utløper, og senest
3. juni 2021. Senderanlegget skal være operativt senest fra samme tidspunkt eller annet avtalt
tidspunkt. Anleggskonsesjonæren plikter å opprettholde kontinuerlig drift av senderanlegget.



3.2 Kringkastingssendingersomkanformidles

Kringkastere som er under norsk jurisdiksjon jf. kringkastingsforskriften3 § 1 -1 og som skal
kringkaste i det digitale bakkenettet, er konsesjonspliktige, jf. kringkastingsloven § 2-1.
Anleggskonsesjonæren kan kun formidle sendinger fra slike norske kringkastere med konsesjon, samt
fra kringkaster som har lovbestemt rett4 til å drive kringkasting. I tillegg kan anleggskonsesjonæren
videresende norske registrerte kringkastere5 i bakkenettet.

Anleggskonsesjonæren kan også formidle sendinger fra utenlandske kringkastere så fremt
disse har de nødvendige tillatelser til å drive kringkasting fra senderlandet.

33 Formidlingsplikt

Anleggskonsesjonæren har formidlingsplikt for visse sendinger. Formidlingsplikten skal
ivareta behovet for et variert og norskspråklig tilbud og forutsetter blant annet at kringkastere
som omfattes i tillegg oppfyller øvrige klart definerte allmenne hensyn i tråd med EØS-retten,
samt at forpliktelsene som pålegges er forholdsmessige.

Anleggskonsesjonæren har plikt til å formidle NRKs tilbud, slik dette framgår av punkt 3.5.
Kulturdepartementet vil ved behov vurdere å regulere formidlingsplikt for NRKs kanaler
nærmere i relevant forskrift. Kulturdepartementet vil også kunne vurdere å fastsette
formidlingsplikt for en kommersiell allmennkringkaster i relevant forskrift.

En mindre del av kapasiteten, minst 2 Mbit/s, skal stilles til rådighet for lokal-tv gitt at det er
etterspørsel etter denne kapasiteten i markedet. Nettet skal ha en regional oppdeling som i
rimelig grad ivaretar lokal-tvs interesser.

3.4 Konkurransemessigevilkår

Anleggskonsesjonæren plikter å gi andre kringkastere som ønsker det tilbud om formidling i
bakkenettet på ikke-diskriminerende vilkår. For det tilfellet at etterspørselen fra kanalene
overstiger den kapasiteten som er tilgjengelig, må anleggskonsesjonæren velge kanaler
etter forhåndsdefinerte, transparente og objektive utvelgelseskriterier.

3.5 TilgjengelighetforNRKstilbud

NRKs allmennkringkastingstilbud for fiernsyn, dvs. NRK1, NRK2, NRK3, NRK Super, NRKs
regionale sendinger, NRK Tegnspråk, NRK1 lydtekst, NRK2 lydtekst og NRK Super/NRK3
lydtekst skal være tilgjengelig ukryptert og uten ytterligere vederlag enn kringkastingsavgiften eller
eventuelle andre avgifter, og ha lik dekning. Den enkelte husstand må selv dekke
anskaffelseskostnader for mottakerutstyr.

Krav til tilgjengelighet gjelder også for alle NRKs radiokanaler. Det samme gjelder også for
eventuelle nye allmennkringkastingskanaler på tv, eller kanaler på radio, som NRK etablerer.

3 Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester av 28. februar 1997 nr. 153 § 1-3
4 Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 2-1 første ledd
5 Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 2-1 tredje ledd, jf.
Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester av 28. februar 1997 nr. 153 § 1-3



De radiokanaler som NRK tilbyr på plattformen, skal kunne mottas ukryptert og uten
betaling.

Nettet skal utformes slik at senderne som skal dekke en region, formidler NRKs regionale
sendinger for denne programregionen.

3.6 Endringrapporteringog bortfall

3.6.1Endring

Anleggskonsesjonen kan endres, også til skade for konsesjonæren, dersom endring er en
nødvendig følge av Norges folkerettslige forpliktelser. Det samme gjelder dersom endringen
er en nødvendig følge av internasjonalt harmoniseringsarbeid som norske myndigheter
slutter seg til, endret nasjonal lovgivning eller det er nødvendig som følge av andre viktige
samfunnshensyn, herunder blant annet den økonomiske og teknologiske utviklingen.

Endring av anleggskonsesjonen gir ikke konsesjonæren eller andre rett til kompensasjon
eller erstatning fra staten.

3.6.2Rapportering

Anleggskonsesjonæren skal innen 1. februar hvert år levere en rapport til Medietilsynet om
virksomheten det foregående år. Rapporten skal blant annet inkludere opplysninger om
leietakere, dekningsgrad og eventuelle planer for videre drift.

Anleggskonsesjonæren skal løpende melde alle vesentlige endringer om konsesjonsforholdet til
Medietilsynet, herunder om opphør eller endring av formidlingsavtaler. Anleggskonsesjonær skal
herunder underrette Medietilsynet om eventuell begjæring om gjeldsforhandling eller konkurs hos
anleggskonsesj onæren.

3.6.3Bortfall

Anleggskonsesjonen bortfaller dersom det åpnes konkurs hos anleggskonsesjonæren. Det
samme gjelder dersom konsesjonæren innstiller formidlingen av sendingene utover mindre
utfall som skyldes teknisk svikt.

3.8 Overdragelse

Hel eller delvis overdragelse av anleggskonsesjonen kan bare skje etter samtykke fra
Kulturdepartementet. En eventuell overdragelse av konsesjonen skal samordnes med overdragelse av
spektrumstillatelsen etter prinsippene i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon
(ekomloven) § 6-5. Ved en eventuell overdragelse trer den nye konsesjonæren inn i samtlige
forpliktelser som fremgår av konsesjonen.

Anleggskonsesjonærens forpliktelser etter anleggskonsesjonens kapittel 3 gjelder uavhengig av om
retten til frekvensutnyttelse overdras eller utleies ihht. spektrumstillatelsen.

Med overdragelse menes også indirekte overdragelse, herunder overdragelse av aksjer eller andre
eierinteresser i konsesjonærselskapet som medfører endringer med hensyn til den bestemmende
innflytelse, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 1-3 annet ledd.



3.9 Regelverk og sanksjoner

Anleggskonsesjonæren skal medvirke til gjennomføring av tilsynet, herunder gi tilsynspersonellet
uhindret adgang, samt fremskaffe de opplysninger som tilsynsmyndighetene anser nødvendige for
gjennomføringen av tilsynet jf. kringkastingsloven § 2-11.

Anleggskonsesjonen er underlagt de vilkår som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk for
kringkasting. Anleggskonsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk for
kringkasting, herunder reglene om sanksjoner. Ved gjentatte eller grove brudd på konsesjonsvilkårene,
eller øvrige bestemmelser i kringkastingsregelverket, vil konsesjonen kunne trekkes tilbake med
hjemmel i kringkastingsloven § 10-5 annet ledd.

Vilkår for faktisk bruk og opphør av spektrumstillatelsen gjelder også for anleggskonsesjonen.

3.10 Plikter ved avvikling

Dersom anleggskonsesjonæren ønsker å avvikle før konsesjonen utløper, skal
konsesjonæren varsle Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet skriftlig senest to
år før ønsket avviklingsdato. Det kan ikke varsles om avvikling av konsesjonen før den trer i kraft.
Konsesjonen kan med andre ord ikke sies opp før den trer i kraft.



Spektrumstillatelse for et digitalt bakkebasert sendernett for

kringkasting

Bakgrunn

Det vises til søknad fra Norges televisjon AS (NW), datert 22. mai 2017, hvor NTV søker

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å få tildelt spektrumstillatelse i

frekvensbåndet 470-694 MHz for å drive det digitale bakkenettet i Norge.

Rett til bruk av frekvenser

Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 gis

Norges televisjon AS, organisasjonsnummer 984 358 059, heretter kalt Innehaver, tillatelse

til å bruke frekvensbåndet 470-694 MHz til et digitalt bakkebasert sendernett for kringkasting

iht. vilkår som angitt i denne tillatelsen. Annen bruk av spektrumstillatelsen er ikke tillatt.

Spektrumstillatelse og anleggskonsesjon tildeles kl og samme Innehaver. Dersom anleggs-

konsesjonen bortfaller, vil også spektrumtillatelsen bortfalle, jf. ekomloven § 6-4a tredje ledd.

Bortfall skjer uten ytterligere varsel.

Geografisk virkeområde

Tillatelsen gjelder bakkebasert frekvensbruk på norsk fastland, herunder de indre farvann',

med unntak av Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Tillatelsens varighet

Tillatelsen er tidsbegrenset og trer i kraft når tillatelsen for perioden 2006-2021 utløper og

senest 3. juni 2021. Tillatelsen er gyldig til og med 31. desember 2030, og den opphører uten

ytterligere varsel.

Regelverk og sanksjoner

Innehaver er underlagt det til enhver tid gjeldende regelverk for elektronisk kommunikasjon.

Nkom er tilsynsmyndighet for spektrumstillatelsen. Ved brudd på vilkår i tillatelsen kan Nkom

ilegge sanksjoner etter ekomloven kapittel 10.

6. Vilkår for frekvensbruk

1 Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 3.



6.1 Generelt
Innehaver gis rett til å ta i bruk frekvensene i 470-694 MHz-båndet. Frekvensene skal brukes

til digital kringkasting, og bruken skal være i samsvar med reguleringen og spesifikasjonene i

GEO6/ RRC-062og bi- og multilaterale avtaler med nabolandene. I vedlegg «Foreløpig

frekvensfordeling»3følger foreløpig oversikt over koordinerte frekvenser for

frekvenstillatelsen.

6.2 Koordinering
Nye sendere og frekvenser kan ikke tas i bruk før Nkom har bekreftet at koordinering med

naboland er gjennomført med positivt resultat.

6.3 Forholdet til sekundær bruk
Retten til å bruke de angitte frekvensene er ikke eksklusiv for Innehaver. Ekommyndigheten

kan gi andre aktører tillatelse til å bruke frekvensressurser i frekvensbåndet 470-694 MHz på

sekundær basis for å sikre en effektiv utnyttelse av frekvensressursene.

Det er en forutsetning for å tillate bruk på sekundær basis at bruken ikke reduserer kvaliteten

på tjenester som opereres i medhold av Innehavers frekvenstillatelse. Den sekundære

frekvensbruken vil ikke ha krav på beskyttelse fra Innehavers rettmessige bruk av båndet.

6.4 Forholdet til frekvensbrukere som har krav på beskyttelse
Innehaver er ansvarlig for at frekvensbruken ikke alvorlig reduserer kvaliteten av, forstyrrer

eller gjentatte ganger avbryter en annen tillatelsesinnehavers frekvensbruk som drives i

samsvar med lov, forskrift og tillatelse gitt av myndigheten etter ekomloven, og som har krav

på beskyttelse.

6.5 Forstyrrelserlinterferens
Selv om frekvensbruk er i overensstemmelse med tillatelse, lov og forskrift kan bruken likevel

føre til skadelig interferens. Særlig gjelder dette der forskjellige typer radioutstyr plasseres på

samme geografiske punkt. Se www.nkom.no for informasjon om håndtering av skadelig

interferens. Radioutstyr kan kun tas i bruk innenfor de frekvensområder som produsent har

erklært at det kan brukes i. Brukeren er ansvarlig for at utstyret oppfyller tekniske krav før det

tas i bruk.

Bruk av frekvensene i 470-694 MHz kan føre til skadelig interferens for frekvensbruken i

båndet 452,5-457,5 MHz/462,5-467,5 MHz (450 MHz-båndet). Ved skadelig interferens har

frekvensbruken i 450 MHz-båndet prioritet foran Innehavers frekvensbruk i 470-694 MHz.

2 Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial
broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862
MHz (RRC-06)
3 Vedlegg om foreløpig frekvensfordeling vil bli oppdatert når frekvensforhandlingene er ferdigstilt med
naboland.



7. Dekningskrav

7.1 Generelt
Dekningskravene er delt i to —den ene delen gjelder sendernett som skal ha basisdekning

og den andre gjelder sendernett som skal ha dekning i satellittskyggeområder.

Dekningskravene skal være innfridd senest 3. juni 2021 eller fra annet avtalt tidspunkt.

7.1.1 Basisdekning

Basisdekning omfatter at sendernettet skal ha minst 95 % befolkningsdekning og minst 70 %

dekning av fritidsboliger. Kravet om basisdekning gjelder kapasitet som tilsvarer minst 3

signalpakker. Den fylkesvise befolkningsdekningen skal ikke awike vesentlig fra deknings-

kravene i frekvenstillatelsen for perioden 2006-2021.

7.1.2 Dekning i satellittskyggeområder

Innehaver skal sørge for at personer med fast bopel i satellittskyggeområder har mulighet til

å motta et tv-tilbud som minst omfatter NRKs allmennkringkastingstilbud for fjernsyn.

Nettet i satellittskyggeområder skal dekke husstander utenfor basisdekningen som ikke har

dekning fra satellitt, jf. kriteriene nedenfor.

Som bosetting i områder som ligger i satellittskygge, regnes bopeler som på grunn av

topografiske forhold ikke kan ta imot signaler fra satellitt hvor NRK er tilgjengelig. Innehavers

forpliktelse til å bygge ut dekning i disse områdene forutsetter at samtlige kriterier nedenfor

er oppfylt:

Den aktuelle bopel kan ikke ta imot signaler fra satellitt hvor NRK er

tilgjengelig fordi;

det ikke er fri sikt fra parabolantenne til satellitt selv når

parabolantenne er optimalt plassert på bygningen og opp til 5 meter

over bakken,

det heller ikke er mulig å plassere parabolantennen frittstående på

egen eiendom opp til 5 meter over bakken og inntil 100 meter fra

husvegg for å oppnå fri sikt til satellitten

og

den frie sikten og mottaket er forhindret av fjell eller annen fast grunn

(topografiske forhold).

Den aktuelle bopel kan ikke motta et tilstrekkelig stabilt og sterkt

fjernsynssignal tilsvarende kapasiteten til NRKs

allmennkringkastingstilbud for fjernsyn selv om det monteres en



utendørs mottakerantenne med 15 dBd forsterkning inntil 10 m over

bakken samt en lavstøy antenneforsterker.

Den aktuelle bopel kan ikke ved kun å betale en tilknytningsavgift

og/eller en alminnelig abonnementsavgift koble seg til et kabelnett eller

en annen relevant fremføringsteknologi.

Dersom den frie sikten kun er forhindret av vegetasjon, bygninger eller andre lokale forhold,

ligger den aktuelle bopel ikke i en satellittskygge.

Meldes det fra om satellittskyggeområder etter lansering i en region, skal Innehaver så snart

som praktisk mulig avklare om den aktuelle bopel faktisk ligger i satellittskygge. Dersom det

dreier seg om en satellittskygge, skal Innehaver uten ugrunnet opphold sørge for mulighet til

mottak av fjernsynssignaler tilsvarende det tilbud som inngår i NRKs

allmennkringkastingstilbud for fjernsyn.

Plikten til å dekke satellittskyggeområder gjelder for personer som iht. Folkeregisteret ved

ikrafttredelsestidspunktet for frekvenstillatelsen er registrert med fast bopel i slike områder.

7.2 Dekningsberegning
Konstatering av oppfyllelse av dekningskravet skal baseres på teoretisk beregnet dekning.

Dekningsberegning skal skje på bakgrunn av omforente og alminnelig anerkjente prinsipper

og metoder.

Kravet til beregnet dekningsgrad skal relateres til den andelen av Norges befolkning som på

sin faste bopel og med fastmontert retningsvirkende utendørs antenne inntil 10 meter over

bakken, kan motta signal med tilstrekkelig feltstyrke. Tekniske parametere for beregning av

dekning skal være i henhold til spesifikasjonene som faller inn under RPC 14i GE06-avtalen.

Ved beregning av interferens skal det brukes data for koordinerte frekvenser for digitale

sendinger i Norge og relevante naboland uavhengig av faktisk bruk.

7.2.1 Befolkningsdata

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå fra året før tillatelsen trer i kraft skal benyttes som kilde for

befolkningsdata ved beregning av dekning. Dataene angir antall mennesker som er bosatt

per adressepunkt. Utbyggings- og dekningskrav for fritidsboliger, jf. 7.1.1, baseres på

informasjon fra Statistisk Sentralbyrå fra året før frekvenstillatelsen trer i kraft.

7.2.2 Rapporteringsplikt

Innehaver skal på forespørsel legge frem oversikt over de beregningsparametere som er

anvendt.

Nærmere opplysninger om RPC 1 (Reference planning configuration 1) finnes i GE06-avtalen.



Forat Nkomskalkunnekontrollereat dekningsforpliktelserer oppfylt,vil Innehaverblipålagt

å sende innoversiktoveretablerteog planlagtesenderemedtilhørende

dekningsberegningeretc. Oversiktenskal leveresNkominnen3 mnd.etter

ikrafttredelsestidspunktetfor frekvenstillatelsen.

Ved endringeri nettetskal Innehaverutenugrunnetoppholdsendeoversikttil Nkomoverde

endringersomer innført.

Nkomgir utfyllendeopplysningerom rapporteringspliktav stasjonsdata,og vilogså kunne

fastsetteytterligererapporteringspliktdersomsærligeforholdved innehaverensutbyggingav

det digitalebakkenettettilsierdet.

7.3 Fremføringsrett
Innehaverkan søke om ekspropriasjonstillatelseetter reglenei ekomloven§ 12-3 første

ledd.

Opplysningsplikt

På forespørselskal Innehaverinnenen nærmereangitttidsfristinformereNkomom
frekvensbruken,herunderplasseringav radiosendere,tekniskeopplysningerfor utstyretsom
er i brukog avtalersomhar betydningfor tillatelsenmed mer,jf. ekomloven§ 10-3.
Opplysningspliktgjelderogsåved utlånog utleieav frekvenser.

Innehaverskal underretteNkomom eventuellbegjæringom gjeldsforhandlingellerkonkurs
hos Innehaver.

Sektoravgift

Det skal betalesårligsektoravgifttil Nkomjf. ekomloven§ 12-1 og forskrift20. mars2017 nr.
386 om sektoravgiftog gebyrtil Nasjonalkommunikasjonsmyndighet.

Endringav tillatelsen

Frekvenstillatelsenkan endres,ogsåtilskadefor Innehaver,dersomendringer en
nødvendigfølge av Norgesfolkerettsligeforpliktelser.Det sammegjelderdersomendringen
er en nødvendigfølge av internasjonaltharmoniseringssamarbeidsom norskemyndigheter
slutterseg til,endretnasjonallovgivningellerdeter nødvendigsomfølgeav andreviktige
samfunnshensyn.

Endringav tillatelsengir ikke Innehaverellerandreretttil kompensasjonellererstatningfra
staten.

11. Overdragelse



11.1 Overdragelse
Overdragelse av hele eller deler av tillatelsen skal godkjennes av myndigheten, jf. ekomloven

§ 6-5. Innehaver må søke om å få godkjent overdragelsen før den gjennomføres.

Søknadskravet gjelder både ved salg og ved vesentlige endringer i foretakets

eiersammensetning eller organisering. Myndigheten kan nekte overdragelse av frekvenser

på vilkår som følger av norsk lovgiving.

Se utfyllende informasjon om søknadsprosessen på www.nkom.no.

11.2 Overdragelse ved utleie
Utleie av hele eller deler av tillatelsen er tillatt i tråd med bestemmelsene i ekomloven.

Innehaver skal underrette myndigheten om planlagt utleie av frekvenser som kan ha

vesentlig betydning for konkurransen. Myndigheten kan nekte utleie av frekvenser på vilkår

som følger av norsk lovgiving.

12. Avvikling

Dersom Innehaver ønsker å avvikle sendernettet før tillatelsen utløper, skal Innehaver varsle

Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet skriftlig senest 2 år før ønsket

avviklingsdato. Det kan ikke varsles om awikling av frekvenstillatelsen før tillatelsen trer i

kraft. Tillatelsen kan med andre ord ikke sies opp før den trer i kraft.

Vedlegg: 1. Foreløpig frekvensfordeling


