Fremlysning af frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og
463,0000 – 467,5125 MHz
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Dato
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/sohe

Følgende dokument beskriver fremlysningen af frekvenserne 453,0000 – 457,5125
MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz, herunder deltagelse, ansøgning, anfordringsgaranti, fremlysningsprocessen, vilkår og regler, der gælder for fremlysningen. Frekvenserne vil være til rådighed den 24. januar 2022.

1. Deltagelse i fremlysningen
For at kunne deltage i fremlysningen skal Energistyrelsen modtage en ansøgning
om tilladelse til at anvende frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 –
467,5125 MHz, og ansøgeren skal stille en anfordringsgaranti svarende til den årlige frekvensafgift på 509.655,13 kr.
1.1 Ansøgningsfrist
Energistyrelsen skal have modtaget korrekt ansøgning og dokumentation for korrekt
stillet anfordringsgaranti senest:
Mandag den 16. marts 2020, kl. 14.00.
Ansøgning eller dokumentation, som modtages efter dette tidspunkt, medfører,
at Energistyrelsen afviser ansøgningen, og den indgår således ikke i fremlysningen.

1.2 Ansøgningen
Der ansøges ved at udfylde ansøgningsblanketten. Når alle felterne er korrekt udfyldt, sendes dokumentet sammen med en kopi af anfordringsgarantien til Energistyrelsen på e-mail frekvens@ens.dk. Energistyrelsen vil herefter fremsende en e-mail
med bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Ansøgningen kan også sendes
pr. post eller afleveres på adressen:
Energistyrelsen – Center for Tele
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
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1.3 Anfordringsgaranti
For at kunne deltage i fremlysningen skal der stilles en anfordringsgaranti svarende
til frekvensafgiften på 509.655,13 kr.
Anfordringsgarantien skal være klausuleret i overensstemmelse med nedenstående
angivelser under "Klausulen".
Ansøgeren skal inden for ansøgningsfristen dokumentere over for Energistyrelsen,
at anfordringsgarantien er stillet korrekt. Hvordan dokumentation kan ske fremgår
under "Dokumentation".
1.3.1 Klausulen
Anfordringsgarantien skal være klausuleret således:
"I forbindelse med ansøgning ved fremlysning hos Energistyrelsen af frekvenserne
453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz skal ansøgeren stille en anfordringsgaranti i favør af Energistyrelsen, CVR: 59 77 87 14, på kr. 509.655,13. Garantien skal være gældende indtil den 15. maj 2020".
1.3.2 Dokumentation
Når ansøgeren har stillet anfordringsgaranti for et beløb svarende til det fastsatte
beløb (509.655,13 kr.), skal dette dokumenteres over for Energistyrelsen. Dette gøres ved at sende eller aflevere den originale anfordringsgaranti til Energistyrelsen inden ansøgningsfristens udløb.
Den originale anfordringsgaranti skal sendes pr. post eller afleveres på adressen:
Energistyrelsen – Center for Tele
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

2. Fremlysningsprocessen
Energistyrelsen fremlyser frekvenser for at undersøge, om der er frekvensknaphed,
det vil sige, om der er mere end én, der ønsker at få tildelt de ledige frekvenser.
Hvis der ikke konstateres frekvensknaphed – det vil sige, hvis der kun er en enkelt
ansøgning til de fremlyste frekvenser – udsteder Energistyrelsen tilladelse til at anvende de af fremlysningen omfattede frekvenser til den ansøger, der har indgivet en
ansøgning, som indeholder de krævede oplysninger, og som har stillet den krævede
anfordringsgaranti.
2.1 Afvisning af ansøgning
En ansøgning om at deltage i fremlysningen afvises af Energistyrelsen, hvis
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•
•
•
•

ansøgningen er indgivet efter ansøgningsfristen,
ansøgningen ikke er udfyldt korrekt,
dokumentationen for stillet anfordringsgarantianfordringsgaranti modtages
hos Energistyrelsen efter ansøgningsfristen, eller
der ikke er stillet korrekt beløb i anfordringsgarantianfordringsgaranti.

2.2 Efter fremlysningens afslutning
Når fremlysningen er afsluttet, undersøger Energistyrelsen, om der er ansøgninger,
som skal afvises. Herefter offentliggør Energistyrelsen antallet af korrekte ansøgninger. Energistyrelsen konstaterer på baggrund af de indkomne ansøgninger, om der
er frekvensknaphed. Der vil være frekvensknaphed, hvis der er mere end én (gyldig)
ansøgning.
Hvis der ikke konstateres frekvensknaphed, udsteder Energistyrelsen umiddelbart
herefter tilladelse til at anvende de af fremlysningen omfattede frekvenser til den ansøger, der har indgivet en ansøgning, som indeholder de krævede oplysninger, og
som har stillet den krævede anfordringsgaranti. Tilladelsen er gyldig fra den 24. januar 2022, og der skal betales frekvensafgift fra denne ikrafttrædelsesdato. Den stillede anfordringsgaranti vil blive frigivet til ansøgeren, når tilladelsen er udstedt.
Hvis der konstateres frekvensknaphed, vil den stillede anfordringsgaranti blive frigivet til ansøgeren. Herefter skal det undersøges, om der er væsentlige samfundsmæssige hensyn, som skal varetages i forbindelse med valg af tildelingsmetode. Er
det tilfældet, beslutter klima-, energi-, og forsyningsministeren, om Energistyrelsen
skal udstede tilladelse på baggrund af en auktion. Hvis der ikke er væsentlige samfundsmæssige hensyn, som skal varetages, udstedes tilladelser efter en auktion afholdt af Energistyrelsen. I begge tilfælde vil både ansøgere og ikke-ansøgere have
mulighed for at deltage.

2.3 Udstedelse af tilladelse i tilfælde af, at der kun er en ansøger
I tilfælde af, at der kun er en ansøger og dermed ikke knaphed, udsteder Energistyrelsen tilladelse til at anvende frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000
– 467,5125 MHz efter udkastet til tilladelse på https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser under fanen ”Fremlysning af frekvenserne
453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz”.
Tilladelsen forventes udstedt umiddelbart efter fremlysningens afslutning den 16.
marts 2020 til ansøgeren, og vil have en varighed fra 24. januar 2022 til 31. december
2037.
Hvis ansøgeren alligevel ikke ønsker tilladelsen, vil Energistyrelsen stadig frigive anfordringsgarantien, og frekvenserne vil blive gjort tilgængelige via først til mølle-princippet, jf. frekvensloven § 7.
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3. Reglerne
Reglerne om fremlysning af frekvenser findes i frekvensloven (lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016) og i bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser (bekendtgørelse nr. 489 af 2. maj 2011).
Lovens § 8
"§ 8. Energistyrelsen kan iværksætte en fremlysning af radiofrekvenser til brug for
undersøgelsen af, om der foreligger frekvensknaphed efter § 7, stk. 6.
Stk. 2. På baggrund af Energistyrelsens fremlysning af radiofrekvenser efter stk. 1
kan interesserede parter indgive en ansøgning til Energistyrelsen, jf. stk. 3 og 4.
Stk. 3. Ved iværksættelse af fremlysning af radiofrekvenser beslutter Energistyrelsen,
1) hvilke oplysninger ansøgninger efter stk. 2 skal indeholde, og
2) ansøgningsfristen.
Stk. 4. Ansøgninger efter stk. 2 skal ledsages af et depositum. Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om størrelse af depositum, procedure for indbetaling, herunder dokumentation herfor, og tilbagebetaling og forrentning af indbetalt depositum.
Stk. 5. Ansøgninger om tilladelse til at anvende radiofrekvenser, som modtages, inden fremlysning af de pågældende radiofrekvenser er iværksat, bortfalder, hvis Energistyrelsen efter udsættelse af udstedelse af tilladelser, jf. § 7, stk. 5, iværksætter
fremlysning af de pågældende radiofrekvenser. Ved iværksættelse af fremlysningen
underretter Energistyrelsen sådanne ansøgere om, at der skal indgives nye ansøgninger efter stk. 2 i forbindelse med fremlysningen.
Stk. 6. Energistyrelsen afviser ansøgninger, som ikke opfylder de krav, som er nævnt
i stk. 3 og 4.
Stk. 7. Hvis Energistyrelsen efter afsluttet fremlysning af radiofrekvenser konstaterer,
at der ikke foreligger frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, udsteder Energistyrelsen tilladelse til at anvende de af fremlysningen omfattede radiofrekvenser i henhold til de
ansøgninger, som ikke er blevet afvist efter stk. 6."
Bekendtgørelsens § 1
"§ 1. Ansøgninger på baggrund af fremlysning af radiofrekvenser, jf. lovens § 8, stk.
2, skal ledsages af dokumentation for, at ansøger har indbetalt depositum på en
spærret konto i et pengeinstitut eller har stillet anfordringsgaranti på det i fremlysningen fastsatte beløb, jf. lovens § 8, stk. 4. Dokumentationen skal være Energistyrelsen
i hænde senest ved udløbet af den ved fremlysningen fastsatte frist, jf. lovens § 8,
stk. 3, nr. 2, i overensstemmelse med de angivelser, som fremgår af fremlysningen.
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Stk. 2. Depositum eller anfordringsgaranti skal være klausuleret i overensstemmelse
med de angivelser, som fremgår af fremlysningen.
Stk. 3. Størrelsen af det indbetalte depositum eller den stillede anfordringsgaranti
efter stk. 1 er et beløb, der svarer til det første års frekvensafgift, jf. lovens § 50, for
en tilladelse til at anvende radiofrekvenser, som er omfattet af fremlysningen, dog
minimum 50.000 kr."
Bekendtgørelsens § 2
"§ 2. Udstedes der efter lovens § 7, stk. 1, tilladelse til ansøgeren til at anvende
radiofrekvenser, der er omfattet af fremlysningen, indbetales der til Energistyrelsen
efter fremsendelse af faktura et beløb, som svarer til den årlige frekvensafgift, der
skal betales for tilladelsen i det indeværende kalenderår. Fakturaen sendes i overensstemmelse med angivelserne for fastsættelse af klausul for den pågældende
fremlysning, jf. § 1, stk. 2, til enten ansøgeren eller til det pengeinstitut, hvori depositum er deponeret, eller hvori der er stillet anfordringsgaranti.
Stk. 2. Et indbetalt depositum eller en stillet anfordringsgaranti frigives til ansøgeren
efter fremlysningens afslutning, hvis ansøgeren ikke efter lovens § 7, stk. 1, får udstedt tilladelse til at anvende radiofrekvenser, der er omfattet af fremlysningen."
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