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Energistyrelsen inviterer telebranchen til
møde om kommende frekvensauktioner

Onsdag d. 5. april 2017 inviterer Energistyrelsen telebranchen til møde om
de kommende frekvensauktioner. Auktionen forventes afholdt inden
udgangen af 2018.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har truffet
beslutning om, at der skal holdes auktion over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300
MHz-frekvensbåndene. Energistyrelsen forventer, at auktionen (eller
auktionerne) vil blive holdt inden udgangen af 2018.



Energistyrelsen ønsker at inddrage branchens synspunkter i forberedelserne
af auktionen og inviterer derfor til et møde om den kommende auktion
onsdag den 5. april 2017, kl. 14.00-15.30.

Dagsorden

Velkomst

Frekvenser på auktion

Branchens holdning til antallet af auktioner

Branchens holdning til opdelingen af frekvensbåndene

Branchens vurdering af hensynet til eksisterende GSM-abonnenter

Branchens vurdering af hensynet til nød- og sikkerhed

Dækningskrav og branchens ideer

Forventet tidsplan

Eventuelt

Energistyrelsen hører meget gerne, hvis der er specifikke emner, der ønskes
drøftet på mødet. Eventuelle yderligere emner, der ønskes drøftet på mødet,
bedes senest oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

Tilmelding

Onsdag den 5. april 2017, kl. 14.00-15.30

Energistyrelsens Toldbodsal

Amaliegade 44

1256 København K

Tilmelding til mødet sker pr. e-mail til Peter Johnson på pjo@ens.dk eller pr.
telefon 33 92 75 51 senest fredag den 31. marts 2017.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en



omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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