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Høringsbrev – 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren traf den 26. februar 2017 beslutning om, 

at der i 2018 skal holdes auktion over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-

frekvensbåndene, og at disse frekvenser vil blive tildelt landsdækkende på et 

tjeneste- og teknologineutralt grundlag.  

 

700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen vil omfatte frekvenser i 700 MHz-

frekvensbåndet, som omfatter 2x30 MHz parrede frekvenser (703-733 MHz parret 

med 758-788 MHz) og 20 MHz uparrede frekvenser (738-758 MHz). Frekvenserne 

er ledige fra den 4. april 2020, idet eksisterende tilladelser i 700 MHz-

frekvensbåndet udløber. 

 

Herudover vil auktionen omfatte frekvenserne i 900 MHz-frekvensbåndet, som 

omfatter 2x30 MHz parrede frekvenser (880,0-891,9 MHz og 896,9-915,0 MHz 

henholdsvis parret med 925,0-936,9 MHz og 941,9-960,0 MHz). Frekvenserne er 

ledige fra den 1. januar 2020, idet størstedelen af de eksisterende tilladelser i 900 

MHz-frekvensbåndet udløber. 

 

Endelig vil auktionen omfatte 2300 MHz-frekvensbåndet, som omfatter 100 MHz 

uparrede frekvenser (2300,0-2400,0 MHz). Frekvenserne er ledige fra den 1. 

januar 2019, idet de eksisterende tilladelser i 2300 MHz-frekvensbåndet udløber. 

 

Høringen omfatter et samlet udkast til auktionsmateriale, som indeholder reglerne 

for gennemførelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og forslag til 

vilkår, der skal indgå i tilladelserne, herunder dækningskrav. Interesserede parter 

opfordres til at fremsende synspunkter hertil. 

 

Det samlede udkast til auktionsmateriale omfatter bl.a. udkast til energi-, 

forsynings- og klimaministerens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 

MHz-auktionen, udkast til Energistyrelsens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- 

og 2300 MHz-auktionen og udkast til informationsmemorandum (IM) om 700 

MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen. Interesserede parter kan finde 

yderligere oplysninger om auktionen i disse dokumenter. Kopier af udkast til 

auktionsdokumenter findes på Energistyrelsens hjemmeside 

(https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser) og 

Høringsportalen. 

 

Energistyrelsen vil i forbindelse med høringen holde et informationsmøde om 

auktionsregler, auktionsdesign, vilkår, som vil indgå i 700 MHz-, 900 MHz- og 
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2300 MHz-tilladelserne, og den forventede proces for auktionen. Information om 

tid og sted for dette informationsmøde vil blive offentliggjort på Energistyrelsens 

hjemmeside. 

 

Sidste frist for fremsendelse af svar på denne høring er den 9. april 2018 kl. 

13.00. Svarene bedes så vidt muligt fremsendt pr. e-mail til Energistyrelsen på 

følgende e-mailadresse: tele@ens.dk. 

 

Det er også muligt for interesserede parter at fremsende svar pr. post til følgende 

adresse: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, att.: Peter 

Johnson og Henriette Stang Meulengracht. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Johnson på følgende e-mailadresse 

pjo@ens.dk eller på følgende telefonnummer +45 3392 7551 eller Henriette 

Stang Meulengracht på følgende e-mailadresse: hsm@ens.dk eller på følgende 

telefonnummer: +45 3392 7568. 

 

Høringssvar kan afgives enten på dansk eller engelsk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Maria Schmidt Jensen 

Kontorchef 


