IT- og Telestyrelsen den 14. oktober 2002

Tillæg nr. 1 til
Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt
digitalt 2. generations mobilnet i Danmark (GSM3-nettet)
I frekvenstilladelsen af 23. januar 2001 foretages i medfør af Telestyrelsens godkendelse af overdragelse ved brev 23. november 2001, tilladelsesindehaverens oplysninger i brev af 14. december
2001 om, at overdragelsen er effektueret pr. 1. november 2001 og Telestyrelsen brev af 25. januar
2002, Telia A/S brev af 18. februar 2002 og Telestyrelsens brev 28. februar 2002 vedrørende udveksling af frekvenser i E-GSM-båndet følgende ændringer:
1. I tilladelsens brevhoved og 2. afsnit ændres Telia Telecom A/S til Telia Mobile AB .
2. Tabellen over tildelte frekvenser affattes således:
Kanalnummer Basisstation modtage (MHz)
1002-1023
885,6 889,8 (centerfrekvenser)
0-14
890,0 892,8 (centerfrekvenser)

Basisstation sende (MHz)
930,6 934,8 (centerfrekvenser)
935,0 937,8 (centerfrekvenser)

3. Tilladelsens punkt b affattes således:
b) Tilladelsesindehaveren skal overholde grænsekoordineringsaftaler for frekvensbåndene 880915/ 925-960 MHz. For anvendelse af danske præference kanaler i forhold til Sverige må signalfeltstyrken ikke overstige 36 dBµV/m ved den svenske kystlinie. For anvendelsen af svenske præference kanaler i Danmark må signalfeltstyrken ikke overstige 19 dBµV/m ved den svenske kystlinie.
For anvendelse af danske præference kanaler i forhold til Tyskland må signalfeltstyrken ikke overstige 22 dBµV/m 3 m over jorden 15 km inde i nabolandet. For anvendelsen af tyske præference
kanaler i Danmark må signalfeltstyrken ikke overstige 22 dBµV/m 3 m over jorden på grænselinien.
(Kopi af koordineringsaftaler med Sverige og Tyskland vedlægges.)
4. Tilladelsens punkt c affattes således:
c) Tilladelsesindehaveren skal overholde vilkår om koordinering af nabokanaler med andre GSM
900-net (anvendelsen af kanal 1002 skal koordineres med anvendelsen af kanal 1001 (Orange A/S),
anvendelsen af kanal 14 skal koordineres med kanal 15 (Orange A/S)).

IT- og Telestyrelsen, den 14. oktober 2002

Jørgen Abild Andersen
/Finn Petersen

IT- og Telestyrelsen, den 5. februar 2007
Tillæg nr. 2 til
Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt
digitalt 2. generations mobilnet i Danmark (GSM3-nettet)
I GSM3-tilladelsen af 23. januar 2001 som ændret den 28. februar 2002 foretages i medfør af IT- og
Telestyrelsens godkendelse af koncernintern overdragelse ved brev 22. december 2006 og
tilladelsesindehaverens oplysninger i brev af 21. december 2006 om, at overdragelsen er effektueret
med udgangen af 2006, følgende ændringer:
1. I tilladelsens brevhoved og 2. afsnit ændres ÷Telia Mobile åå÷til ÷Telia ååttåånster
åorden åå÷

IT- og Telestyrelsen, den 5. febr÷ar 200÷

Jørgen Abild Andersen
/Finn Petersen

IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009
Tillæg nr. 3 til
Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2.
generations mobilnet i Danmark
I GSM-tilladelsen af 23. januar 2001 (GSM3) foretages i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 23.
december 2009 og ikrafttrædelse af lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser følgende ændringer:
Til ikrafttrædelse 1. januar 2010, tillæggets punkter 4, 8, 9 og 10.
Til ikrafttrædelse 1. januar 2011, tillæggets punkter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 og 12.

1. Tilladelsens overskrift ændres til:
”Tilladelse H032112 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i
Danmark”.
2. Tilladelsens indledning ændres til:
”I medfør af § 14, stk. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser (lov nr. 394 af
10. juni 1997 med senere ændringer) udsteder IT- og Telestyrelsen hermed tilladelse til anvendelse
af frekvenser.
Telia Nättjänster Norden AB (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af
ansøgning af 26. januar 2001 tilladelse til anvendelse af følgende frekvenser (båndgrænser) til
trådløst kommunikationsnet (TK3 900) i Danmark:”.
3. Tabellen med kanalnumre og frekvenser erstattes af følgende liste:
”882,7-891,9 MHz (modtager)
927,7-936,9 MHz (sender)”.
4. Tilladelsens indledning til vilkårene ændres til:
”For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af § 14, stk. 1-3, i lov om radiokommunikation og
tildeling af radiofrekvenser og § 11, jf. § 15, stk. 1, i lov om radiofrekvenser (lovbekendtgørelse nr.
680 af 23. juni 2004 med senere ændringer):”.
5. Tilladelsens vilkår litra a ændres til:
”Frekvensanvendelsen skal være i overensstemmelse med de tekniske vilkår, der er givet i bilag 1.
Tilladelsesindehaveren kan dog efter aftale med andre tilladelsesindehavere fravige de nævnte
tekniske vilkår, såfremt dette ikke berører andre brugere af frekvenser end de, som aftalen
vedrører.”.
6. Tilladelsens vilkår litra b ændres til:
”Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende koordineringsaftaler med
Tyskland og Sverige. De foreliggende koordineringsaftaler med Tyskland og Sverige gælder for
anvendelse af GSM-teknologien. Hvis frekvenserne anvendes til andre teknologier, må
middelfeltstyrken ikke overstige 26 dBµV/m/MHz i en højde af 3 m over jorden på den svenske kyst

henholdsvis 3 m over jorden langs grænsen til Tyskland. Det følger dog af de gældende
koordineringsaftaler, at tilladelsesindehaveren efter aftale med tilladelsesindehavere i Sverige og
Tyskland kan fravige de vilkår, der fremgår af de nævnte koordineringsaftaler, såfremt dette ikke
berører andre brugere af frekvenser.”.
7. Tilladelsens vilkår litra c ændres til:
”Tilladelsesindehaveren skal koordinere frekvensanvendelsen med indehavere af tilladelse til at
anvende tilstødende frekvenser.”.
8. Tilladelsens vilkår litra d ændres til:
”Frekvenserne må anvendes i hele Danmark, hvormed forstås dansk landterritorium samt dansk
søterritorium, jf. bekendtgørelse nr. 242 af 21. april 1999 om afgrænsning af Danmarks
søterritorium med senere ændringer.”.
9. Tilladelsens vilkår litra e udgår.
10. De generelle bestemmelser i tilladelsen affattes således:
”Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder lov om radio- og teleterminaludstyr og
elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, herunder krav om anvendelse af
radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede grænseflader.
For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1140 af 4. december 2009 om
tilladelser til at anvende radiofrekvenser samt bekendtgørelse nr. 1129 af 1. december 2009 om
overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser.
IT- og Telestyrelsen gør opmærksom på, at en ny frekvenslov, lov nr. 475 af 12. juni 2009 om
radiofrekvenser, træder i kraft 1. januar 2010.
IT- og Telestyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. § 50 i loven. Afgifterne fastsættes årligt på
finansloven. Der gøres opmærksom på, at en ny afgiftsmodel gælder fra den 1. januar 2010, hvorfor
frekvensafgifterne for denne tilladelse vil blive højere, end afgiften har været i de foregående år.
IT- og Telestyrelsen tilbagekalder tilladelsen, hvis afgifter ikke betales, jf. § 25 i loven.
IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft overtræder loven,
regler, som er fastsat i medfør af loven, eller vilkår i tilladelsen, jf. § 26 i loven.
IT- og Telestyrelsen kan i visse tilfælde ændre vilkår i eller tilbagekalde tilladelsen, jf. § 23 og § 24 i
loven.
Relevante love og bekendtgørelser kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside http://www.itst.dk
under ”Lovstof”.”.
11. Tilladelsen tilføjes følgende til de generelle bestemmelser:
”Tilladelsen udløber den 31. december 2019 og bortfalder derefter uden yderligere varsel og uden
mulighed for forlængelse.”.
12. Tilladelsen tilføjes et nyt bilag 1. Det nye bilag affattes således:

”Bilag 1: Tekniske vilkår 900 MHz
Der gælder følgende grænseværdier for udstrålet effekt fra en basisstation:
Total udstrålet effekt pr. kanal:

P(e.r.p.)  60 dBm

Udenbåndsudstråling:
Hvis der er tale om GSM-systemer, skal basisstationens sender overholde kravene i ETSI EN 301
502, afsnit 4.2.4, der referer til TS 101 087, afsnit 6.5.1.
Hvis der er tale om andre systemer, skal de overholde følgende:
Udstråling i frekvensbåndet 876 – 915 MHz må ikke overstige -45 dBm/MHz e.r.p.
Udstråling i frekvensbåndet 920 – 965 MHz må ikke overstige følgende basiskrav:
Mellem sendeeffekterne interpoleres lineært i dBm.
Sendeeffekt e.r.p.
Basiskrav e.r.p.

48 dBm
-8 dBm/MHz

56 dBm
0 dBm/MHz

60 dBm
+4 dBm/MHz

For frekvensområderne op til 5 MHz ved siden af det tildelte frekvensbånd gælder følgende:
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Figur 1. Illustration af udstrålingsmaske
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Tabel 2: Udstrålingsmaske udenfor nominel båndbredde, BS maximum output power P  60 dBm
For P  48 dBm gælder 8 dB lavere værdier.
Frekvens offset af
målefilter -3dB punkt,
'f

Frekvens offset af
målefilters centerfrekvens,
f_offset

Minimumskrav

0,0 MHz d 'f < 0,2 MHz

0,015MHz d f_offset <
0,215MHz

+3 dBm

0,2 MHz d 'f < 1,0 MHz

0,215MHz d f_offset <
1,015MHz

(Note 1)

1,015MHz d f_offset <
1,5MHz

-9 dBm

1,0 MHz d 'f d 4 MHz

1,5MHz d f_offset < 4,5 MHz

+4 dBm

Målebåndbredde
(Note 2)
30 kHz

30 kHz

§ f _ offset
·
 3dBm  15  ¨
 0,215 ¸ dB
© MHz
¹
30 kHz

1 MHz

Alle effekter måles i dBm e.r.p. Udstrålingsmasken er symmetrisk om centerfrekvensen.
NOTE 1: Dette frekvensområde sikrer, at værdierne for f_offset er kontinuerte.
NOTE 2: Som en generel regel gælder, at opløsningsbåndbredden skal være lig med
målebåndbredden. Imidlertid kan opløsningsbåndbredden være mindre end
målebåndbredden, hvis dette kan forbedre målenøjagtighed, følsomhed og effektivitet.
Hvis opløsningsbåndbredden er mindre end målebåndbredden, skal resultatet
integreres over målebåndbredden for at få den ækvivalente støjbåndbredde af
målebåndbredden.”.

IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009

Jørgen Abild Andersen

/Finn Petersen

Telestyrelsen den 23. januar 2001

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt
2. generations mobilnet i Danmark

I medfør af § 3 og § 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996 (ændret ved lov nr. 396 af 10. juni
1997 og lov nr. 1096 af 29. december 1999) om offentlig mobilkommunikation udsteder
Telestyrelsen efter offentligt udbud af 28. juli 2000 hermed tilladelse til etablering og drift af et
landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark.
Tilladelsens omfang
1. Telia Telecom A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaver) meddeles på baggrund af tilbud
af 23. oktober 2000 indgivet af tilladelsesindehaver i forbindelse med offentligt udbud af 28. juli
2000 af tilladelser til etablering og drift af offentlige digitale 2. generations mobilnet, tilladelse til
etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet (i det følgende
benævnt GSM3-nettet) bestående af basisstationer, netcentraler og andet udstyr inden for
dækningsområdet, som angivet i pkt. 9, med henblik på at tilvejebringe digitale 2. generations
mobiltjenester.
Tilladelsesindehaveren, overdragelse og soliditet
2. Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af
tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser herom beskrevet i bilag 1.
Stk. 2. Tilladelsen kan i medfør af § 7 i lov om offentlig mobilkommunikation kun overdrages
helt eller delvist til andre, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet
Telestyrelsens godkendelse heraf. Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder
overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til
den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren.
Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal til stadighed som minimum have en soliditetsgrad på 20 pct.
Generelle vilkår
3. Til brug i GSM3-nettet tildeles frekvenser i frekvensbåndene 880,2-880,8 MHz, 886,4889,8 MHz, 890,0-890,8 MHz, 892,8-893,4 MHz, 893,6-894,6 MHz, 925,2-925,8 MHz, 931,4934,8 MHz, 935,0-935,8 MHz, 937,8-938,4 MHz og 938,6-939,6 MHz (centerfrekvenser).
Stk. 2. Til brug for GSM3-nettet vil tilladelsesindehaveren i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser blive tildelt 2 x 7,4 MHz, hvoraf 5,6 MHz vil blive tildelt ved
tilladelsens ikrafttrædelse som angivet i pkt. 18, mens den resterende frekvensportion vil blive
tildelt i henhold til den i bilag 2 vedlagte tidsplan.
Stk. 3. Tildelinger, ændringer eller tilbagekaldelse af frekvenser sker i overensstemmelse med de
almindelige regler herfor i den til enhver tid gældende lovgivning om radiokommunikation og
tildeling af frekvenser.

4. Telestyrelsen kan i medfør af § 5, stk. 3, i lov om offentlig mobilkommunikation med et
forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen.
5. Tilladelsesindehaveren skal overholde den til enhver tid gældende danske lovgivning,
herunder den til enhver tid gældende lovgivning om offentlig mobilkommunikation, om
radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, om radio- og teleterminaludstyr og
elektromagnetiske forhold, om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og om visse
forhold på telekommunikationsområdet, samt forskrifter udstedt i medfør af disse love.
Vilkår for etablering og drift af GSM3-nettet
6. Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen under respekt af de til enhver tid gældende
GSM-standarder og -specifikationer som offentliggjort af ETSI.
7. Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende EU-regler, der er
umiddelbart anvendelige, samt efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse øvrige relevante EUregler og EU-henstillinger, som foreligger på tidspunktet for tilladelsens ikrafttrædelse, som
angivet i punkt 18.
Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse overholde
relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet.
Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse vederlagsfrit
medvirke i internationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har
betydning for funktionsevnen af GSM3-nettet.
8. Etablering og drift af radioanlæg, herunder basisstationer i GSM3-nettet, må kun ske, hvis
Telestyrelsen har meddelt tilladelse til brugen af de for driften nødvendige frekvenser i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om radiokommunikation og
tildeling af radiofrekvenser.
Udbygning af GSM3-nettet
9. Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbygge
GSM3-nettet i overensstemmelse med udbygningsplanen som anført i bilag 3. De anførte datoer
angiver de seneste tidspunkter, inden hvilke de opgivne vilkår om udendørs geografisk dækning
for 2 watt-mobiltelefoner (jf. ETS 300 901, afsnit 4.1.1) skal være opfyldt og kunne tilbydes.
Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal hvert år inden udgangen af januar måned over for Telestyrelsen dokumentere opfyldelsen af de i bilag 3 fastsatte vilkår om udendørs geografisk dækning
vedrørende det forudgående år.
Stk. 3. Forpligtelsen fastsat i stk. 2 bortfalder, når tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de i
bilag 3 fastsatte vilkår om udendørs geografisk dækning.

Udbud af tjenester og produkter i GSM3-nettet
samt priser og vilkår herfor
10. Det skal via GSM3-nettet som minimum være muligt at tilbyde den fulde funktionalitet af
alle GSM Basic Services , herunder Basic Services for terminaler. Tilladelsesindehaveren skal
således sikre, at nettet understøtter: SIM-kort, 112-opkaldsmulighed uden SIM-kort, kryptering,
identifikationskontrol med videre samt Basic Services'.
Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbyde de i
bilag 4 angivne slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter på de i bilag 4 angivne vilkår
herfor. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende slutbrugerprodukter, herunder
tjenester og faciliteter, senest skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte
frekvenser. De i bilag 4 angivne traditionelle produkter (tale, fax og SMS) skal tilbydes
slutbrugerne til priser, der ikke indebærer en overskridelse af de i bilag 4 angivne
maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter,
angivne priser udgør maksimale priser, til hvilke de øvrige slutbrugerprodukter, herunder
tjenester og faciliteter, skal tilbydes slutbrugerne. Udbud af de angivne slutbrugerprodukter,
herunder tjenester og faciliteter samt de korresponderende maksimalpriskurve og maksimalpriser,
er bindende i 5 år fra tilladelsens ikrafttrædelse, jf. bilag 4, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbyde de i
bilag 5 angivne samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere på de i bilag 5 angivne vilkår
herfor. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende samtrafikprodukter senest skal
være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De i bilag 5 angivne
traditionelle produkter (tale, fax og SMS), der tilbydes på engrosvilkår og til engrospriser som
samtrafikprodukter i en samtrafikaftale, skal tilbydes til andre net- og tjenesteudbydere til priser,
der ikke indebærer en overskridelse af de i bilag 5 angivne maksimalpriskurve herfor. De for de
øvrige samtrafikprodukter angivne priser udgør de maksimale priser, til hvilke de øvrige
samtrafikprodukter skal tilbydes andre net- og tjenesteudbydere. Udbud af de angivne
samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere, herunder tjenester og faciliteter samt de
korresponderende maksimalpriskurve og maksimalpriser, er bindende i 5 år fra tilladelsens
ikrafttrædelse, jf. bilag 5, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Forpligtelserne fastsat i stk. 2-3 bortfalder 1 år efter, at tilladelsesindehaveren har opfyldt
alle de under pkt. 9, stk. 1, fastsatte vilkår for geografisk dækning, dog tidligst 2 år efter
tilladelsens ikrafttrædelsesdato, som angivet i pkt. 18.
Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvor det samlede antal tilladelser, som udstedes til en
bestemt tjeneste eller et bestemt system, sammen med det øvrige udbud af eventuelle
konkurrerende tjenester, ikke efter Telestyrelsens skøn sikrer tilstrækkelig konkurrence på det
omhandlede område. Telestyrelsen kan i disse tilfælde fastsætte vilkår for hele tilladelsesperioden,
jf. §11, stk. 3 i lov om offentlig mobilkommunikation.
Minimumskrav til GSM3-nettets kvalitet
11. Tilladelsesindehaveren skal som minimum overholde følgende tekniske kvalitetskrav:
1) Afvisningen, som slutbrugerne oplever, må på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende
tilkendegivelser herom i travl time for opkaldsforsøg ikke overstige den i bilag 6 angivne
procentsats, når der er radiodækning.
2) Udfaldsgraden, som slutbrugerne oplever, må på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende
tilkendegivelser herom i travl time for samtaler ikke overstige den i bilag 6 angivne procentsats,
når der er radiodækning.
Stk. 2. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om definitioner, målemetoder og
kontrol af de i stk. 1 nævnte afvisnings- og udfaldsgrader.

Oplysningspligt
12. Telestyrelsen kan afkræve tilladelsesindehaveren alle økonomiske, statistiske og øvrige oplysninger, der af Telestyrelsen skønnes at være nødvendige for at kunne påse overholdelsen af de
for denne tilladelse opstillede vilkår mv., jf. § 11, stk. 1, nr. 5 i lov om offentlig mobilkommunikation.
Hemmeligholdelse
13. Tilladelsesindehaveren samt dennes ansatte skal i medfør af § 17 i lov om offentlig
mobilkommunikation hemmeligholde al kommunikation via GSM3-nettet.
Tilsyn, sanktioner og tilbagekaldelse
14. Telestyrelsen fører i medfør af § 14, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation tilsyn
med overholdelse af vilkår for denne tilladelse udstedt i medfør af denne lov samt overholdelse af
lovens § 7, 12 og 13.
Stk. 2. Telestyrelsen træffer i medfør af § 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation
afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser og vilkår og kan
i den forbindelse meddele påbud til tilladelsesindehaveren.
Stk. 3. Telestyrelsen kan i medfør af § 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation
pålægge tilladelsesindehaveren dagbøder med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af påbud
meddelt i medfør af lovens § 14, stk. 2. Der er udpantningsret for beløbene.
Stk. 4. Telestyrelsen kan i medfør af § 14, stk. 5, i lov om offentlig mobilkommunikation
tilbagekalde tilladelsen, hvis påbud meddelt efter lovens § 14, stk. 2, ikke efterkommes, eller hvis
tilladelsesindehaveren ikke betaler dagbøder pålagt i medfør af lovens § 14, stk. 4.
Stk. 5. Telestyrelsen kan bestemme, at klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning,
jf. § 14, stk. 6 i lov om offentlig mobilkommunikation.
15. Telestyrelsen kan i medfør af § 6, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation
tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren træder i betalingsstandsning eller likvidation
eller kommer under konkurs.
Stk. 2. Telestyrelsen skal tilbagekalde en tilladelse, hvis alle tilladelser til at benytte de for nettet
nødvendige radiofrekvenser er tilbagekaldt i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling
af radiofrekvenser, jf. § 6, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation.

Straffebestemmelser
16. Tilladelsesindehaveren straffes i medfør af § 19 i lov om offentlig mobilkommunikation
med bøde for
1) overtrædelse af lovens § 7, jf. tilladelsens pkt. 2, stk. 2,
2) overtrædelse af tilladelsens pkt. 2, stk. 3,
3) overtrædelse af tilladelsens pkt. 6-11, eller
4) nægtelse af at give de i tilladelsen pkt. 12 omhandlede oplysninger.
Tvister
17. Tilladelsesindehaveren har værneting i København for så vidt angår forhold vedrørende
tilladelsen.

Ikrafttræden og varighed
18. Tilladelsen træder i kraft den 1. februar 2001 og har en varighed på 10 år.
Stk. 2. Tilladelsen løber i medfør af § 5, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation uden
ansøgning videre i perioder på 10 år medmindre Telestyrelsen tilbagekalder tilladelsen et år før
periodens udløb.

Telestyrelsen, den 23. januar 2001

Jørgen Abild Andersen

/ Finn Petersen

Bilag 1
Tilladelsesindehaver
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver:
Telia Telecom A/S er et helejet datterselskab af Telia A/S.
Telia A/S er et helejet datterselskab af Telia AB.
Telia AB ejes 70,6 % af den svenske stat og 29,4 % af private og institutionelle investorer.

Bilag 2
Tidsplan for tildeling af frekvenser
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 3, stk. 2, vil tilladelsesindehaveren i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser blive tildelt frekvenser senest i henhold til følgende tidsplan:

Dato
01.02.2001
01.02.2001
31.10.2002
01.03.2002
01.02.2001

Kanalnummer Basisstation sende (MHz)
975-978
880,2 880,8
(centerfrekvenser)
1006-1023
886,4 889,8
(centerfrekvenser)
0-4
890,0 890,8
(centerfrekvenser)
14-17
892,8 893,4
(centerfrekvenser)
18-23
893,6 894,6
(centerfrekvenser)

Basisstation modtage (MHz)
925,2 925,8
(centerfrekvenser)
931,4 934,8
(centerfrekvenser)
935,0 935,8
(centerfrekvenser)
937,8 938,4
(centerfrekvenser)
938,6 939,6
(centerfrekvenser)

Bilag 3
GSM3-nettets dækning1
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 9, stk. 1, skal GSM3-nettet på baggrund af tilladelsesindehaverens
bindende tilkendegivelser herom udbygges i overensstemmelse med nedenstående udbygningsplan. De anførte datoer
angiver de seneste tidspunkter, inden hvilke de opgivne procenttal for udendørs geografisk dækning for 2 wattmobiltelefoner (jf. ETS 300 901, afsnit 4.1.1) skal være opfyldt:
Den nærmererækkeviddeaf begreberne udendørs og geografisk dækningfremgår af definitionerne.
Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Bilag 4
Udbud af slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter
i GSM3-nettet samt priser herfor
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 10, stk. 2, skal tilladelsesindehaveren på baggrund af bindende
tilkendegivelser herom udbyde nedenstående slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter. De anførte
tidspunkter angiver, hvornår de pågældende slutbrugerprodukter, herunder tjenester og
faciliteter, senest skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De
angivne traditionelle produkter (tale, fax og SMS) skal tilbydes slutbrugerne til priser, der ikke
indebærer en overskridelse af de angivne maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige
slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, angivne priser udgør maksimale priser, til
hvilke de øvrige slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, skal tilbydes slutbrugerne:
Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Bilag 5
Udbud af samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere
i GSM3-nettet, samt priser og vilkår herfor
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 10, stk. 3, skal tilladelsesindehaveren på baggrund af bindende
tilkendegivelser herom udbyde nedenstående samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere på de herfor
angivne vilkår. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende samtrafikprodukter senest
skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De angivne
traditionelle produkter (tale, fax og SMS), der tilbydes på engrosvilkår og til engrospriser som
samtrafikprodukter i en samtrafikaftale, skal tilbydes til andre net- og tjenesteudbydere til priser,
der ikke indebærer en overskridelse af de angivne maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige
samtrafikprodukter angivne priser udgør de maksimale priser, til hvilke de øvrige
samtrafikprodukter skal tilbydes andre net- og tjenesteudbydere:
De angivne samtrafikprodukter udbydes på såvel tilladelsesindehavers eksisterende DCS4-net
omfattet af eksisterende DCS4-tilladelse som på GSM3-nettet omfattet af denne tilladelse.
Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Bilag 6
Minimumskrav til GSM3-nettet vedrørende afvisning og udfaldsgraden

I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 11, stk. 1, nr. 1 og 2, skal tilladelsesindehaveren som minimum
overholde følgende tekniske kvalitetskrav:
1) Afvisning
2) Udfaldsgraden
Kvalitetstallene for afvisningsgraden angives for den samlede trafik i nettet, det vil sige tallene
skal indeholde såvel den interne trafik i nettet såvel som trafikken til og fra nettet.
Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

Definitioner

Basic Services:

De for nettet specifikke Basic Services :
Teletjenesterne: Tale, SMS og fax, dvs. teleservices kategori 1,2 og 6,
som defineret i ETSI TS 100 905 V7.0.0 (GSM 02.03 version 7.0.0).
Bærertjenesterne i kategori 2, 3 og 4, som defineret i ETSI EN 300
904 V7.02 (GSM 02.02 version 7.0.2).

Basisstation:

Ved en basisstation forstås i tilladelsen en BTS (Base Transceiver
Station) som defineret i GSM-specifikationerne.

GSM-net:

Et offentligt digitalt 2. generations mobilnet opbygget med GSMteknologi i overensstemmelse med ETSI s standarder.

GSM-specifikation:

Specifikation for GSM udarbejdet af ETSI

Dækning:

Et område anses for at være udendørs dækket, hvis den udendørs
målte middelfeltstyrke er mindst 46 dB V/ m i 1,5m højde over
jordoverfladen.
Ovennævnte definition på dækning er fastsat således, at der er 75%
stedsandsynlighed for, at der er dækning på kanten af dækningsområdet, og har status som minimumskrav til den tilstedeværende middelfeltstyrke. Middelfeltstyrken er den væsentligste
parameter til angivelse af dækning, men der spiller tillige andre
forhold ind, såsom interferens fra andre radiosendere samt tidsmæssige fluktationer i øvrigt, som ikke er indeholdt i kravet til
minimumfeltstyrke. Middelfeltstyrken er fastsat på basis af
specifikationen for en 2W GSM terminals følsomhed, effekten af
flervejsudbredelse (Rayleigh fading), mobilterminalernes relativt
dårlige antenneeffektivitet, effekten af frekvenshopning samt
indtrængningstab igennem mure og vægge.
Beregning af geografisk dækning skal ske på grundlag af Danmarks
landareal, indre fjorde og søer dog undtaget. Grønland og Færøerne
er undtaget. Landarealet er cirka 43.100 km2.
Ovennævnte krav til udendørs geografisk dækning fremgår af
Telestyrelsens udbudsmateriale i forbindelse med offentligt udbud af
28. juli 2000 af tilladelser til etablering og drift af landsdækkende
offentlige digitale 2. generations mobilnet i Danmark.

ETS:

European Telecommunications Standard. Europæisk telekommunikationsstandard udarbejdet af ETSI.

ETSI:

European Telecommunications Standards Institute. Det Europæiske
Institut for Telestandarder.

GSM:

Global System for Mobile Communications. Et fælleseuropæisk

digitalt mobilkommunikationssystem som defineret i GSMspecifikationerne.
Samtrafikprodukter:

Følgende betragtes som samtrafikprodukter: (1) Udveksling af trafik,
herunder terminering, opsamling af trafik (operatørforvalg og fast
operatørvalg) og transit, (2) Leje af infrastrukturkapacitet, (3) tjenesteudbyderadgang, (4) National roaming og (5) Fælles udnyttelse af
bygninger, centraludstyr m.v. i forbindelse med aftaler om andre
samtrafikprodukter. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning på
området.

Slutbrugerprodukter:

Et produkt, som markedsføres overfor slutbrugere, og som
inkluderer en eller flere teletjenester, databærertjenester,
tillægstjenester, supple-rende tjenester m.v.

Soliditetsgrad:

Den i pkt. 2, stk.3, nævnte soliditetsgrad vil skulle beregnes i
overensstemmelse med nedenstående:
Egenkapital1 x 100
Aktiver i alt

2

1. Egenkapital omfatter aktiekapital/ansvarlig kapital + reserver.
2. Aktiver i alt omfatter anlægsaktiver + omsætningsaktiver
= balancesummen i selskabets regnskabsmæssige status.

IT- og Telestyrelsen den 14. oktober 2002

Tillæg nr. 1 til
Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt
2. generations mobilnet i Danmark (GSM3-nettet)
I mobiltilladelsen af 23. januar 2001 foretages i medfør af Telestyrelsens godkendelse af overdragelse ved brev 23. november 2001, tilladelsesindehaverens oplysninger i brev af 14. december 2001
om, at overdragelsen er effektueret pr. 1. november 2001 og Telestyrelsen brev af 25. januar 2002,
Telia A/S brev af 18. februar 2002 og Telestyrelsens brev 28. februar 2002 vedrørende udveksling
af frekvenser i E-GSM-båndet følgende ændringer:
1. I tilladelsens hjørnetekst ændres Telia Telecom A/S til Telia Mobile AB .
2. I tilladelsens punkt 1 ændres Telia Telecom A/S til Telia Mobile AB .
3. Tilladelsens punkt 3, stk. 1, affattes således:
3. Til brug i GSM3-nettet tildeles frekvenser i frekvensbåndene 885,6-889,8 MHz, 890,0-892,8
MHz, 930,6-934,8 MHz og 935,0-937,8 MHz (centerfrekvenser).
4. Tilladelsens bilag 1 affattes således:
Bilag 1
Tilladelsesindehaver
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene i ansøger:

Telia Mobile AB er et helejet datterselskab af Telia AB.
Telia AB ejes 70,6 % af den svenske stat og 29,4 % af private og institutionelle investorer.
5. Tilladelsens bilag 2 affattes således:
Bilag 2
Tidsplan for tildeling af frekvenser
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 3, stk. 2, vil tilladelsesindehaveren i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser blive tildelt frekvenser senest i henhold til følgende tidsplan:

Dato

Kanalnummer Basisstation sende (MHz)

01.03.2002 1002-1023
01.03.2002 0-14

885,6 889,8
(centerfrekvenser)
890,0 892,8
(centerfrekvenser)

Basisstation modtage
(MHz)
930,6 934,8
(centerfrekvenser)
935,0 937,8
(centerfrekvenser)

IT- og Telestyrelsen, den 14. oktober 2002

Jørgen Abild Andersen
/Finn Petersen

IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003

Tillæg nr. 2 til
Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet
i Danmark
I Telia Mobile AB's mobiltilladelse af 23. januar 2001 (GSM3) foretages, som følge af IT- og
Telestyrelsens brev af 23. juli 2003, følgende ændringer:
1) Tilladelsens vilkår nr. 7, stk. 3, ophæves.

IT- og Telestyrelsen, den 29. august 2003

Jørgen Abild Andersen
/Finn Petersen

IT- og Telestyrelsen den 23. juli 2004

Tillæg nr. 3 til Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2.
generations mobilnet i Danmark (GSM3-nettet)
I mobiltilladelsen af 23. januar 2001 som ændret ved tillæg af 14. oktober 2002 og 29. august 2003
foretages i medfør af IT- og Telestyrelsen godkendelse af overdragelse ved brev af 19. marts 2004
og tilladelsesindehaverens oplysninger i breve af 3. februar 2004, 26. februar 2004 samt e-mail af
16. juli 2004 følgende ændringer:
1. I tilladelsens hjørnetekst ændres "Telia Mobile AB" til "TeliaSonera Mobile Networks AB".
2. I tilladelsens punkt 1 ændres "Telia Mobile AB" til "TeliaSonera Mobile Networks AB".
3. Tilladelsens bilag 1 affattes således:
"Bilag 1
Tilladelsesindehaver
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag
tilladelsesindehaver:

TeliaSonera Mobile Networks AB er et helejet datterselskab af Telia AB.
Telia AB er et helejet datterselskab af TeliaSonera AB.
TeliaSonera AB ejes 45,3 % af den svenske stat, 19,1 % af den finske stat og 35,6 % af private
og institutionelle investorer."

IT- og Telestyrelsen, den 23. juli 2004

Finn Petersen
/Susanne Viuf

IT- og Telestyrelsen, den 24. juni 2005

Tillæg nr. 4 til Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende
offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark (GSM3-nettet)
I mobiltilladelsen af 23. januar 2001 som ændret ved tillæg af 14. oktober
2002, 29. august 2003 og 23. juli 2004 foretages i medfør af
tilladelsesindehaverens oplysninger i e-mail af 14. juni 2005 følgende
ændringer:
1. Tilladelsens bilag 1 affattes således:

" Bilag 1
Tilladelsesindehaver
Dette bilag beskriver ejerforholdene bag tilladelsesindehaver:

TeliaSonera Mobile Networks AB er et helejet datterselskab af
TeliaSonera AB.
TeliaSonera AB ejes 45,3 % af den svenske stat, 13,7 % af den
finske stat og 41 % af private og institutionelle investorer."

IT- og Telestyrelsen, den 24. juni 2005

Jørgen Abild Andersen
/Finn Petersen

IT- og Telestyrelsen, den 5. februar 2007
Tillæg nr. 5 til
Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i
Danmark (GSM3-nettet)
I GSM3-tilladelsen af 23. januar 2001 foretages i medfør af IT- og Telestyrelsens godkendelse af
koncernintern overdragelse ved brev 22. december 2006 og tilladelsesindehaverens oplysninger i brev af
21. december 2006 om, at overdragelsen er effektueret med udgangen af 2006, følgende ændringer:
1. I tilladelsens punkt 1 ændres ”TeliaSonera Mobile Networks AB” til ”Telia Nättjänster
Norden AB”
2. Tilladelsens bilag 1 affattes således:
”Bilag 1 til tilladelse III
Tilladelsesindehaver
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene i ansøger:
x Telia Nättjänster Norden AB, Sverige er et helejet datterselskab af TeliaSonera AB
x TeliaSonera AB er 45,3 % ejet af Den Svenske Stat, 13,7 % af Den Finske Stat og 41 %
af private og institutionelle investorer”.

IT- og Telestyrelsen, den 5. februar 2007

Jørgen Abild Andersen
/Finn Petersen

IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009

Tillæg nr. 6 til
tilladelse til etablering og drift
af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark
I GSM-tilladelsen af 23. januar 2001 (GSM3) foretages i medfør af tilladelsesindehavers e-mail af 15.
december samt IT- og Telestyrelsens afgørelse af 23. december 2009 og ikrafttrædelse af Lov nr. 475 af 12.
juni 2009 om radiofrekvenser følgende ændringer:
Til ikrafttrædelse 1. januar 2010, tillæggets punkter: 1, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Til ikrafttrædelse 1. januar 2011, tillæggets punkter: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 26 - 30
1. Alle steder i tilladelsen ændres betegnelsen Telestyrelsen til IT- og Telestyrelsen.
2. Alle steder i tilladelsen ændres betegnelsen GSM-net til TK 900-net.
3. Alle steder i tilladelsen ændres betegnelsen GSM3 til TK3 900.
4. Alle steder i tilladelsen ændres betegnelsen GSM-tjenester til TK 900-tjenester.
5. Tilladelsens overskrift ændres til:
Tilladelse til etablering og drift af et trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark
I medfør af § 3, § 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996 (ændret ved lov nr. 396 af 10. juni 1997
og lov nr. 1096 af 29. december 1999) om offentlig mobilkommunikation udsteder IT- og
Telestyrelsen hermed tilladelse til etablering og drift af et trådløst kommunikationsnet (TK) i
Danmark.
6. Tilladelsens pkt. 1, stk. 1 ændres til:
Telia Nättjänester Norden AB (i det følgende benævnt tilladelsesindehaver ) meddeles på
baggrund af tilbud af 23. oktober 2000 indgivet af tilladelsesindehaver i forbindelse med offentligt
udbud af 28.juli 2000 af tilladelser til etablering og drift af offentlige digitale 2. generations
mobilnet, tilladelse til anlæg og drift af et trådløst kommunikationsnet (i det følgende benævnt TK3
900-nettet ) inden for dækningsområdet, som angivet i pkt. 9, med henblik på at tilvejebringe
trådløse kommunikationstjenester. En af disse tjenester skal være en telefonitjeneste.
7. Tilladelsens pkt. 2, stk. 2 ændres til:
Tilladelsen kan i medfør af § 21 i lov om radiofrekvenser overdrages og tilbageleveres i sin helhed
uden forudgående godkendelse. Ved overdragelse eller tilbagelevering af en del af tilladelsen skal
IT- og Telestyrelsen godkende overdragelsen, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1129 af 1. december 2009
om overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser.
Tilladelsesindehaver skal meddele IT- og Telestyrelsen deres planer om at overdrage en tilladelse
eller dele heraf, hvorefter IT- og Telestyrelsen offentliggør dette, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 1140 af
4. december 2009 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Manglende efterkommelse heraf
straffes med bøde.
8. Tilladelsens pkt. 2, stk. 3 ophæves

9. Tilladelsens pkt. 3 affattes således:
3. Til brug for TK3 900-tjenester tildeles frekvenser i frekvensbåndene 880-915 / 925-960 MHz.
Tilladelsesindehaver må dog først fra den 1. maj 2011 bruge andre teknologier end GSM i
frekvensbåndet til kommercielt udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester.
Stk. 2. Til brug for TK3 900-nettet har tilladelsesindehaveren tilladelse til at anvende de
frekvensbånd, som fremgår af frekvenstilladelse H032112 af 23. januar 2001 til anvendelse af
frekvenser med senere ændringer.
Stk. 3. Tildelinger, ændringer eller tilbagekaldelser af frekvenser sker i overensstemmelse med de
almindelige regler herfor i den til enhver tid gældende frekvenslovgivning.
10. Tilladelsens pkt. 4 affattes således:
4. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af § 23, stk. 1 i lov om radiofrekvenser med et års varsel
fastsætte nye vilkår eller ændre vilkår for at anvende radiofrekvenser, hvis det er nødvendigt for at
sikre gennemførelsen af forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller
samarbejdet i EU, eller varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn jf. § 2, stk. 2 i lov om
radiofrekvenser.
Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af § 23, stk. 3 i lov om radiofrekvenser fastsætte nye vilkår
eller ændre allerede fastsatte vilkår i udstedte tilladelser, med henblik på at afhjælpe uacceptable
forstyrrelser af frekvensanvendelse, som ikke skyldes overtrædelser af loven, regler fastsat i medfør
heraf eller vilkår i en tilladelse.
11. Tilladelsens pkt. 5 ændres til:
Udnyttelsen af tilladelsen skal ske med respekt for den til enhver tid gældende danske lovgivning,
herunder lov om radiofrekvenser og lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet samt
forskrifter udstedt i medfør af disse love.
12. Tilladelsens pkt. 6 ophæves.
13. Tilladelsen tilføjes følgende nyt stk. 3 til vilkår 7:
Tilladelsesindehaveren skal tåle en delt anvendelse af de tildelte frekvenser i området mellem 2
sømil fra basislinjen og ud til frekvenstilladelsens ydre geografiske grænse som defineret i
frekvenstilladelse H032112.
14. Tilladelsens pkt. 8, stk. 1 ændres til:
Anvendelse af frekvenser i TK3 900-nettet må kun ske, hvis IT- og Telestyrelsen har meddelt
tilladelse til anvendelse af frekvenser i overensstemmelse med den til en hver tid gældende
frekvenslovgivning.
15. Tilladelsens pkt. 9, stk. 1 ændres til:
Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbygge TK3 900nettet i overensstemmelse med udbygningsplanen som anført i bilag 3. De anførte datoer angiver de
seneste tidspunkter, inden hvilke de opgivne vilkår om udendørs geografisk dækning skal være
opfyldt og kunne tilbydes.

16. Tilladelsens pkt. 10 affattes således:

10. Hvis abonnementet understøtter taletelefoni skal nettet understøtte 112-opkald uden SIM-kort.
Tilladelsesindehaveren skal sikre, at nettet understøtter kryptering, identifikationskontrol m.v. som i
GSM-standarderne eller en tilsvarende kryptering eller identifikationskontrol, hvis
tilladelsesindehaver anvender en anden teknologi end GSM.
17. Tilladelsens pkt. 11, stk. 1 ændres til:
I et kredsløbskoblet net skal tilladelsesindehaveren som minimum overholde følgende tekniske
kvalitetskrav:
1) Afvisningen, som slutbrugerne oplever, må på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende
tilkendegivelser herom i travl time for opkaldsforsøg ikke overstige den i bilag 6 angivne procentsats, når der
er radiodækning.
2) Udfaldsgraden, som slutbrugerne oplever, må på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende
tilkendegivelser herom i travl time for samtaler ikke overstige den i bilag 6 angivne procentsats, når der er
radiodækning.

18. Tilladelsens pkt. 12 affattes således:
12. IT- og Telestyrelsen kan af tilladelsesindehaveren kræve alle oplysninger og alt materiale, som
IT- og Telestyrelsen skønner relevant med henblik på administration af lov om radiofrekvenser og
regler og vilkår fastsat i medfør heraf.
Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan af tilladelsesindehaveren kræve oplysninger om økonomiske,
statistiske, frekvensmæssige og øvrige forhold med henblik på udarbejdelse afrapporter, statistikker
m.v.
19. Tilladelsens pkt. 13 ændres til:
Tilladelsesindehaveren er underlagt reglerne om hemmeligholdelse af telekommunikation, jf. § 13 i
lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.
20. Tilladelsens pkt. 14 affattes således:
14. IT- og Telestyrelsen fører i medfør af § 41, stk. 1 i lov om radiofrekvenser tilsyn med
overholdelse af bestemmelserne i lovens § 21, jf. tilladelsens vilkår 2, stk. 2, samt bestemmelserne i
tilladelsens vilkår 7-13.
Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af § 42, stk. 1 i lov om radiofrekvenser ved konstatering af
overtrædelser af loven, og af regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven, meddele
tilladelsesindehaveren påbud om at foretage de fornødne ændringer.
Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af § 53, stk. 1 i lov om radiofrekvenser pålægge
tilladelsesindehaveren tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det i henhold
til tilladelsens vilkår påhviler tilladelsesindehaveren at foretage.
Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af § 26 i lov om radiofrekvenser tilbagekalde tilladelsen,
hvis tilladelsesindehaveren groft overtræder loven, regler, som er fastsat i medfør af loven, eller
vilkår i tilladelsen.
21. Tilladelsens pkt. 15 affattes således:
15. IT- og Telestyrelsen kan i medfør af § 24 i lov om radiofrekvenser med et års varsel
tilbagekalde tilladelsen, hvis det er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af forpligtelser, der
følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU, eller for at varetage
væsentlige samfundsmæssige hensyn.

22. Tilladelsens pkt. 16 ophæves.
23. Tilladelsens pkt. 18, stk. 2 ændres til:
I medfør af § 58, stk. 4 i lov om radiofrekvenser løber tilladelsen fra den 1. februar 2001 uden
ansøgning videre i perioder på 10 år. Ved udløbet af disse perioder, kan tilladelsen tilbagekaldes
med et forudgående varsel på 1 år.
24. Tilladelsen tilføjes følgende nyt stk. 3 til pkt. 18:
Tilladelsen er i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 23. december 2009 tilbagekaldt til den
31. december 2019.
25. Tilladelsens bilag 1 affattes således:
Bilag 1
Tilladelsesindehaver
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag
tilladelsesindehaver:

Telia Nättjänester Norden AB, Sverige er et helejet datterselskab af TeliaSonera AB
TeliaSonera AB er 37,3 % ejet af Den Svenske Stat, 13,7 % af Den Finske Stat og 49 % af private
og institutionelle investorer

26. Tilladelsens bilag 2 ophæves
27. Tilladelsens bilag 3 affattes således:
Bilag 3
TK3 900-nettets dækning1
I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 9, stk. 1, skal TK3 900-nettet på baggrund af tilladelsesindehaverens
bindende tilkendegivelser herom udbygges i overensstemmelse med nedenstående udbygningsplan. De anførte
datoer angiver de seneste tidspunkter, inden hvilke de opgivne procenttal for udendørs geografisk dækning
skal være opfyldt:
Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

28. Tilladelsens bilag 4 ophæves
29. Tilladelsens bilag 5 ophæves

30. Tilladelsens afsnit om definitioner affattes således:

Definitioner

Dækningsområde:

Det geografiske område (Danmark ekskl. Færøerne og Grønland) hvor
tilladelsesindehaver skal tilbyde telefonitjenester i overensstemmelse med den
meddelte tilladelse.

IT- og Telestyrelsen den 23. december 2009

Jørgen Abild Andersen

/Finn Petersen

