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Center for Tele
Dato
[DATO MÅNED ÅR]
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[KUNDENUMMER]

Tilladelse H101787 til at anvende frekvenser i frekvensbåndet 453,000 –
457,500 MHz og 463,000 – 467,500 MHz
[Tilladelsesindehaver] meddeles på baggrund af auktion tilladelse til anvendelse af
følgende frekvenser:
Frekvensbånd (båndgrænser)
453,000 – 457,500 MHz
463,000 – 467,500 MHz

Båndbredde
4,5 MHz
4,5 MHz

J.nr.:
[JOURNALNUMMER]
Kontakt:
Mail: frekvens@ens.dk
Telefon: 33927500

Anvendelse
Basisstation, modtage
Basisstation, sende

Tilladelsen er udstedt i medfør af §12 i frekvensloven (lov om radiofrekvenser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016).
Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen træder i kraft den 24. januar 2022 og udløber 31. december 2037.
Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel.
For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af § 12, stk.3, og § 14 i
frekvensloven:
1) Frekvenserne må anvendes i hele Danmark, hvormed forstås dansk
landterritorium og dansk søterritorium, jf. bekendtgørelse nr. 242 af 21.
april 1999 om afgrænsning af Danmarks søterritorium med senere
ændringer.
2) Ved anvendelse af frekvenserne skal de radiotekniske vilkår fastsat i ECC
beslutning (19)02, som er gældende for den konkrete anvendte
båndbredde og/eller teknologi, overholdes. Tilladelsesindehaveren kan dog
aftale at fravige herfra med indehavere af tilladelser, der frekvensmæssigt
grænser op til denne tilladelse. Dette forudsætter, at de tekniske vilkår i
forhold til andre tilladelsesindehavere og nabolande overholdes, og at
aftalen ikke berører andre brugere af frekvensen end aftalens parter.
3) Ved anvendelse af frekvenserne skal grænsekoordineringsaftalen for
frekvensbåndene 452,5 – 457,5 MHz og 462,5 – 467,5 MHz mellem
Danmark og Sverige iht. bilag 2 overholdes. Indtil frekvenserne er omfattet
af grænsekoordineringsaftaler med Danmarks øvrige nabolande, må
signalfeltstyrken ikke overstige grænseværdierne for indikativ koordinering i
henhold til den til enhver tid gældende version af ECC Recommendation
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T/R 25-08 Annex 1, afsnit A1.2.3 på grænselinjen mellem Danmark og
Danmarks nabolande. Når der foreligger en grænsekoordineringsaftale,
skal denne overholdes.

4) Tilladelsesindehaveren skal senest den 24. januar 2024 opfylde det
brugskrav, der er angivet i bilag 2 til denne tilladelse.

Yderligere oplysninger
For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1148 af 21.
november 2019 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser.
Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder lov om radioudstyr og
elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf1, herunder krav om
anvendelse af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede
grænseflader. Frekvenser kan også anvendes i radioanlæg, der er godkendt efter
de tidligere gældende regler om typegodkendelse.
Frekvensafgifter
Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. frekvenslovens § 50. Frekvensafgiften opkræves én gang årligt forud for perioden.
Tilladelsen tilbagekaldes, hvis forfaldne frekvensafgifter ikke betales, jf. lovens § 25.
Faktura vedrørende frekvensafgiften for denne frekvenstilladelse fremsendes
særskilt.
Vilkår og ændringer
Energistyrelsen kan i særlige tilfælde med et varsel på op til et år fastsætte nye
vilkår eller ændre vilkår i tilladelsen, ligesom Energistyrelsen i særlige tilfælde kan
tilbagekalde tilladelser, jf. lovens §§ 23 og 24.
Energistyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft
overtræder frekvensloven, regler, der er fastsat i medfør af loven, eller de vilkår, der
gælder for tilladelsen, jf. lovens § 26.
Tilladelsen kan overdrages til en anden bruger og tilbageleveres til Energistyrelsen
helt eller delvist (frekvensmæssigt eller i forhold til det geografiske
anvendelsesområde), jf. lovens § 21.

1 Jf. lov nr. 260 af 16. marts 2016 om lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og bekendtgørelse nr. 1107 af

6. november 2019 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.
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Hvis tilladelsesindehaveren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR),
skal tilladelsesindehaveren i medfør af § 5 i bekendtgørelse om tilladelse til at
anvende radiofrekvenser underrette Energistyrelsen om planer om at overdrage
tilladelsen helt eller delvist, inden overdragelsen finder sted. Hvis styrelsen ikke
modtager oplysninger om en planlagt overdragelse, kan det straffes med bøde.
Oplysninger om aktuelle planer om overdragelse offentliggøres i Frekvensregisteret
på styrelsens hjemmeside.
Diverse
Indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk
afgrænsede områder (fladetilladelser) skal afgive oplysninger til Energistyrelsen i
henhold til bekendtgørelse nr. 1162 af 22. november 2019 om afgivelse af
radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner.
Ved henvendelser til Energistyrelsen om tilladelsen oplyses kundenummer eller
tilladelsesnummer.
Relevante love og bekendtgørelser kan findes på Energistyrelsens hjemmeside
http://www.ens.dk.

Med venlig hilsen
[UNDERSKRIFT]
[UNDERSKRIVERS NAVN]
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