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Høring over udkast til frekvenspolitisk rammemandat
Erhvervsstyrelsen har den 3. februar 2012 iværksat en høring over udkast til frekvenspolitisk rammemandat.
Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI) er meget tilfreds med at styrelsen, med sit udkast til frekvenspolitisk rammemandat, fortsætter arbejdet med at
skabe de frekvensrelaterede rammebetingelser, som kan medvirke til opfyldelsen
af bredbåndsmålsætningen om 100 Mbit/s til alle i 2020.
Tilgængeligheden af yderligere frekvensressourcer til brug for mobilt bredbånd
er af afgørende betydning for, at man i alle dele af Danmark kan være forbundet
til internettet med høje hastigheder. Det er derfor vigtigt, at styrelsen fortsat målrettet arbejder for at frigøre frekvensressourcer, primært i de lavere frekvensbånd
under 1 GHz, men også i båndene mellem 1 og 2 GHz.

Bemærkninger til foreslåede ændringer til rammemandatet
TI vil kort gennemgå de enkelte ændringer til punkterne i det frekvenspolitiske
rammemandat.
Ændring af punkt 9
TI er tilfreds med præciseringen som understreger kriterierne for valg af auktionstyper.
Flytning af punkt 49 til punkt 12 og nyt punkt 14
Forbedrer overskueligheden og en naturlig følge af ændringen af punkt 9 som TI
kan støtte.
Omformulering af punkt 29 (nyt punkt 31) og sletning af eksisterende punkt 31
TI støtter forslaget.
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Sletning af punkt 48 og tilføjelse af nyt punkt 49
Med den forestående tildeling af 800 MHz båndet til mobilt bredbånd kan TI
støtte forslaget til sletning af punkt 48. TI ser punkt 49, hvor det nævnes, at styrelsen skal arbejde for at frekvensbåndet 470-790 MHz skal allokeres til mobile
bredbåndstjenester for et meget afgørende nyt punkt, som i høj grad støttes af TI.
Tildeling af yderligere frekvenser til mobile tjenester i dette frekvensbånd vil
muliggøre en øgning af hastighederne for og penetrationen af det mobile bredbånd, ikke mindst i landdistrikterne og dermed bidrage til opfyldelsen af bredbåndsmålsætningen. Vigtigheden og relevansen af dette punkt understreges også
af beslutningerne på det nyligt overståede WRC-12. Her blev frekvensbåndet
694-790 MHz identificeret som nyt bånd til mobile tjenester efter WRC-15. Dog
forudsætter den egentlige allokering regionale og nationale beslutninger.
Nyt punkt 50 og 51
TI er meget tilfreds med forslaget om, at styrelsen skal arbejde for at frigøre frekvensbåndene 1427-1452 MHz, 1452-1492 MHz og 1492-1518 MHz til brug for
mobile tjenester. Som tidligere kommenteret i forbindelse med Erhvervs- og
Vækstministeriets høring over udkast til frekvensstrategi mener TI, at disse frekvensbånd, med den forventede trafikudvikling, anses som et værdifuldt supplement til yderligere frekvenser under 1 GHz. Samtidig anser TI det for vigtigt, at
styrelsen arbejder for, at frekvensbåndene kan tildeles til mobilindustrien samtidigt og indenfor en kortere årrække.
Nyt punkt 52, 53 og 54
TI støtter forslagene til at frekvensbåndene 2300-2400 MHz og 3400-3800 MHz
også tildeles mobile tjenester. Samtidig har TI forståelse for at det europæiske
arbejde med PMSE skal være afsluttet før strategi for frekvensbåndet 1785-1805
MHz kan besluttes.
Sletning af hidtidige punkt 51
Forslaget om at slette det punkt, som styrelsen har gennemført, kan støttes.

Telekommunikationsindustrien ser med ovenstående kommentarer frem til at
kunne medvirke til udbredelse af elektroniske kommunikationstjenester i Danmark til gavn for samfundet.
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